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RESUMO 

 

A revista Joaquim, publicada em Curitiba a partir de 1946 até 1948, em seus 21 
números procurou se opor ao paradigma vigente nos campos artístico e literário. A 
partir de uma pesquisa bibliográfica, procurou-se compreender o contexto em que 
Joaquim se inseria e a formulação de seu ponto de vista combativo. Para tanto, 
investigou-se o contexto em que se inseria: inicialmente, do ponto de vista 
macrosociológico, em que as questões da modernidade, modernização e modernismo 
se colocavam. Posteriormente, em termos da organização e dinâmica do campo 
artístico paranaense na primeira metade do século XX, em que os ideais de renovação 
estética se erigiram. Foi identificado então um elemento de identidade entre os 
partidários da renovação: a categoria de moços, os quais, definidos por sua juventude, 
defenderam a sua inserção e a inserção do Paraná no campo literário brasileiro pela 
superação da categoria de província, que foi utilizada como característica negativa que 
designava a situação do Paraná.  
 

 

Palavras-chave: Joaquim. Modernidade. Modernismo. Campo literário. 
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ABSTRACT 

 

The magazine Joaquim, published in Curitiba from 1946 to 1948, in its 21 editions 
defended the opposition to the paradigms which ruled the artistic and literary fields. 
Through a bibliographic research, the comprehension of the context in which Joaquim 
arose and the formulation of its combative point of view was seeked. Therefore, an 
investigation was done, about the insertion in its context: first, from the macrosociologic 
perspective, in which the questions of modernity, modernization and modernism were 
given. Later, in terms of the organization and dynamics of the artistic and literary fields in 
the first half of the XX century, in which the ideals of renovation were formulated. Then, 
it was identified an element of identity among the defenders of renovation: the category 
“young”, which named the ones who were for renovation. They defended their insertion 
and the insertion of Paraná in the Brazilian artistic and literary fields, by the overcoming 
of the category “province”, used as negative character that described the situation of 
Paraná.  
 

 

Key words: Joaquim. Modernity. Modernism. Literary field. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 A presente pesquisa teve como objeto a revista Joaquim. Com duração de dois 

anos – entre 1946 e 1948 - e 21 números - bastante longa para uma revista 

independente da década de 1940 -, a revista é citada, por diversos autores, como um 

marco nas artes e na literatura do Paraná. Foi idealizada por Dalton Trevisan, nos dias 

de hoje escritor consagrado. Nesta revista, deram-se seus primeiros passos, e o projeto 

de sua carreira literária de iniciou. Embora anteriormente já tivesse sido diretor de uma 

revista ginasial, foi em Joaquim que sua opção pela prosa se consolidou. 

 Além do papel que teve na carreira de Dalton Trevisan, Joaquim também foi um 

meio pelo qual diversos outros artistas veicularam seus trabalhos. Poty Lazzarotto e 

Guido Viaro, nas artes plásticas; Wilson Martins e Temístocles Linhares na crítica e 

ensaio. Nesse aspecto, Joaquim realmente chamava a atenção, pela diversidade dos 

artistas, hoje consagrados, que dela participaram. Joaquim seria, portanto, um 

momento de agrupamento desses literatos, críticos e artistas, que posteriormente 

seguiram rumos bastante diferenciados em suas carreiras.   

 Outro aspecto de Joaquim foi a comoção que causou no meio intelectual 

paranaense durante sua duração. Sua proposta era clara: uma oposição explícita às 

tradições paranaenses que, comumente agrupadas no rótulo de “paranismo”, 

instituíram uma forma de se pensar o Paraná enquanto progressista e moderno. Nesse 

âmbito, a pesquisa mostrou a frente de batalha de Joaquim aos agentes que atuavam 

nos campos de produção cultural em seu tempo, que louvavam o estado de onde 

vinham e sua tradição, que ainda era bastante recente: os simbolistas, a primeira 

geração de literatos paranaenses, havia atuado, em seu auge, virada do século XIX 

para o século XX. Joaquim, apenas quatro décadas depois, veio a criticar essa tradição 

e, por conseguinte, todos aqueles que a defendiam. Denunciou, em termos da inserção 

dessa tradição em âmbito nacional, a precariedade de seu reconhecimento, e teve 

como objetivo garantir que a sua própria geração fosse reconhecida – o que, como dito 

no início desta introdução, realmente aconteceu com muitos deles, provando que a 

estratégia de Joaquim foi bem-sucedida. 
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 Assim, essa pesquisa focou-se no entendimento do ponto de vista destes 

intelectuais, não em torno de um programa comum e específico sobre as diretrizes da 

arte, mas em seu aspecto de combate ao que estava consolidado em termos locais, e 

em seu objetivo de transformar os padrões estéticos e culturais a que se submetiam.  

 Inicialmente, portanto, procurou-se esclarecer o contexto mais amplo em que 

práticas como a de Joaquim, de renovação estética, foram colocadas. Comumente 

agrupadas sob o título de modernistas, procurou-se entender essas práticas 

inicialmente através dos diversos termos em que se colocou o fenômeno da 

modernidade. Para tanto, a diferenciação entre modernismo, modernização e 

modernidade fez-se necessária. Para esse fim, no primeiro capítulo, escolheu-se fazer 

um diálogo entre Berman (1992), Harvey (1993) e Anderson (2002) – este último, que 

propôs que as práticas modernistas possuíam uma determinação conjuntural. Procurou-

se, portanto, verificar como essa conjuntura se dava no Paraná, na década de 1940. 

 Se a idéia de modernidade era capaz de explicar o contexto macrosociológico 

em que a prática estética se constituiu, Bourdieu (2005) forneceu, com seu referencial 

sobre os campos de produção cultural, diretrizes para o entendimento da lógica 

específica da comunidade que se pretendia estudar. Esta lógica específica, que diz 

respeito às dinâmicas e tomadas de posição dentro de um circuito limitado que era o 

meio literário e artístico paranaense na primeira metade do século XX, fez com que se 

considerasse que os discursos estéticos e ideológicos dos intelectuais eram 

construções históricas. Para a verificação dos discursos, foi pesquisada a história dos 

campos literário e artístico no Paraná, a partir de Bega (2001), Samways (1988) e 

Araújo (1980).  

 A teoria de Bourdieu, que enfoca a aquisição e manutenção de capital de acordo 

com a sucessiva ocupação de posições dentro do campo, levou à identificação da 

primeira categoria em pauta na compreensão da oposição realizada por Joaquim aos 

paradigmas vigentes no campo literário e artístico. A categoria de “moços”, portanto, foi 

um elemento que possibilitou a compreensão da identidade alegada e atribuída pelos 

autores de Joaquim. Assim, o segundo capítulo se constituiu na identidade dos agentes 

em questão, construída a partir da negação do passado do campo – pelo menos em 

âmbito local – e na atribuição de uma característica: a juventude. Característica 
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ambígua, pois também designa um atributo negativo: a falta, ou a incipiente aquisição 

de capital específico no campo. 

 O terceiro capítulo se destinou à investigação da dinâmica do ponto de vista 

desses moços, através de uma segunda categoria que foi identificada. Se o segundo 

capítulo se destinou a mostrar quem eram esses agentes, o terceiro capítulo se 

destinou a mostrar como esses agentes pensavam a sua inserção. Delineou-se então a 

categoria de província. Esta categoria e sua operacionalização também podem 

esclarecer sobre os objetivos desse combate à tradição, que teve como ponto de 

partida a percepção do caráter metropolitano dos campos de produção cultural.   

 Através de três textos publicados em Joaquim, se pensa como essa categoria foi 

trabalhada pelos moços para fazer frente aos agentes consagrados do campo literário 

paranaense, realizando a oposição aos paradigmas vigentes. Para tanto, foi utilizada a 

concepção de Bourdieu (2005) da história do campo como história das lutas nele 

engendradas, que transformam sentidos e padrões estéticos e tornam o signo uma 

arena, no conceito de Bakhtin (1986) na qual o significado está em constante disputa. 

 Dessa forma, procurou-se entender a visão e os objetivos destes agentes, que 

em torno de Joaquim explicitaram sua visão crítica à sua própria inserção no espaço 

social em que estavam. 
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2  A EXPERIÊNCIA VITAL DA MODERNIDADE 

 

 A trajetória artística das artes e da literatura tem na revista Joaquim, publicada 

no período de 1946 a 1948, um marco. Essa revista foi parte de um contexto sócio-

cultural que emerge no Paraná em meio a diversas transformações na cultura urbana 

na qual se insere, refletindo uma nova forma de pensar a arte e a sociedade. Este 

capítulo, portanto, se destina a investigar esse contexto geral no qual a cultura e a arte 

paranaenses se articulavam em torno das idéias que, conforme a revista veiculava, 

tinham como foco a renovação dos paradigmas artísticos vigentes na época, com o 

objetivo de renovar das idéias sobre arte, e também a integrar o Paraná no cenário 

mais amplo das artes, nacional e internacionalmente (JUSTINO, 1995), já que o 

modernismo já era um movimento consolidado na Europa desde fins do século XIX e já 

presente no Brasil, pelo menos desde a Semana de Arte Moderna de 1922.  

 A influência dessas idéias no Paraná se dá nesse contexto não apenas artístico, 

mas também da modernização do estado. Portanto, para a compreensão do fenômeno 

da revista Joaquim, é necessária a compreensão dos termos em que a modernidade foi 

posta e é estudada.  

 

2.1 MODERNIDADE, MODERNIZAÇÃO, MODERNISMO 

 
O movimento de renovação intentado por JOAQUIM não tem ambições 
modernistas: tem ambições modernas. Os que puderem fazer a distinção entre as 
duas palavras saberão o que isso quer dizer. (n. 11) 
 

 A compreensão do fenômeno da modernidade foi contemplada de diversos 

ângulos. Berman (1992) procura definir os termos em que a questão é colocada. Para o 

autor,  

 

Existe um tipo de experiência vital – experiência de tempo e espaço, de si mesmo e dos outros, 
das possibilidades e perigos da vida – que é compartilhada por homens e mulheres em todo o 
mundo, hoje. Designarei esse conjunto de experiências como “modernidade”.  (BERMAN, 1992, p. 
15) 

 
Pode-se dizer, portanto, que para Berman a modernidade é, em princípio, uma visão de 

mundo, que orienta pensamento e ação daqueles que nela estão envolvidos. 
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Caracteriza-se fundamentalmente como um turbilhão, o que faz com que ela seja 

experimentada como uma ameaça às tradições, com ênfase na ruptura e na 

transformação. Isso gera um sentido de desorientação por parte dos indivíduos 

envolvidos nesses processos. 

 Berman localiza o início da experiência da modernidade por volta do século XVI. 

Aí se inicia a primeira fase moderna, que vai do início do século XVI até o fim do século 

XVIII. Essa fase, segundo o autor, caracterizou-se por uma formulação ainda muito 

incipiente do novo fenômeno que se delineava. A segunda fase se iniciou com a onda 

revolucionária de 1790 e as reverberações da Revolução Francesa, em que o público 

atingido pela experiência da modernidade tomou consciência de que vivia numa era 

revolucionária, “que desencadeia explosivas convulsões em todos os níveis de vida 

pessoal, social e política” (BERMAN, 1992, p. 16).  Essa fase vai até o fim do século 

XIX, e se caracteriza por uma dicotomia: ter a consciência das profundas modificações 

pelas quais o mundo passa, mas também se lembrar de como é viver num mundo que 

não é moderno por inteiro. É nessa fase que se constrói a divisão entre os dois termos 

colocados pelo autor: o desdobramento da modernidade entre modernização e 

modernismo.  

 A idéia de modernização se refere ao processo que atingiu as diversas 

sociedades a partir das enormes transformações objetivas em função do mercado 

capitalista mundial. Por conseguinte, o termo modernização se diz respeito, 

principalmente, às mudanças econômicas enfrentadas pelas sociedades ocidentais com 

o advento do capitalismo; no entanto, esse não é um processo apenas econômico, 

resultando numa nova experiência que altera profundamente a as formas de vida e a 

subjetividade dessas sociedades, em que se pode apontar com destaque uma 

emancipação do indivíduo com relação à condição social fixa a que era submetido em 

fases pré-capitalistas.  

 No século XIX, essa experiência da modernização começa a ser traduzida em 

um vocabulário comum. É aí que se pode começar a pensar em modernismo, enquanto 

um conjunto de idéias que comunicam o pensamento sobre o impacto da modernização 

nas formas de sociabilidade então correntes. Em fins do século XIX, os setores de 

produção cultural artísticos e literários começaram a se articular em torno dessas idéias 
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e reflexões, e o vocabulário que traduzia a experiência moderna começou a ser 

estabelecido. A última fase da modernidade, o século XX, viveria nesse ambiente de 

tensão entre esses dois termos do século XIX. 

 A formulação de Berman estabelece linhas claras quanto aos termos em 

questão, mas existem divergências quanto à sua periodização, como por exemplo a 

argumentação de Harvey (1993), que coloca como ponto crítico do pensamento sobre a 

modernidade o que chama de “projeto da modernização”, realizado pelos Iluministas, 

no século XVIII. Harvey vê colocada na formulação desse projeto a dicotomia 

fundamental da modernidade, que tem como característica principal a conjugação entre 

dois pólos: de um lado, o efêmero e o fugidio; de outro, o pólo do eterno e imutável. No 

Iluminismo, a relação entre esses dois pólos se colocou ao se preconizar a ruptura com 

as tradições, em nome de um ideal de progresso. A particularidade do projeto iluminista, 

segundo o autor, é a consideração axiomática da existência de uma resposta possível 

para cada pergunta, resposta essa que poderia ser organizada pela razão. Assim, a 

ênfase iluminista era na procura de uma forma única de representação, considerada 

correta. 

 O autor também enfatiza o fato de que, no século XVIII, o Iluminismo tinha uma 

visão otimista da modernidade e do sistema capitalista. No entanto, com as mudanças 

sociais, econômicas e políticas do século XIX, que culminam nos eventos de 1848, 

essa consideração axiomática começa a ruir. A ascensão do capitalismo deixou claro 

que o aspecto benevolente desse sistema, pressuposto pelos iluministas, não estava 

sendo realizado. Por conta desse fator, fortes críticas ao projeto iluminista foram 

formuladas.  

 Nesse panorama, o que Berman chama de modernismo – ou seja, o vocabulário 

comum que traduz e compreende os fenômenos da modernidade – tem importância 

vital na argumentação de Harvey, que enfatiza o fato de que o estético tornou-se o meio 

privilegiado para o estabelecimento de uma nova mitologia quanto ao que seria eterno e 

imutável, frente à transitoriedade que a negação moderna do passado e das tradições 

encerra. A questão da linguagem assume, portanto, um papel fundamental no 

estabelecimento dos elementos imutáveis da modernidade, gerando as experiências 

estéticas das diversas correntes do modernismo artístico, muitas vezes antagônicas 
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entre si, surgidas a partir da segunda metade do século XIX. Cada corrente e, no limite, 

cada artista, visava a impor seu sistema de representação, procurando mudar as bases 

do juízo estético e, portanto, provocando rupturas internas ao modernismo. 

 Anderson (2002), em artigo que discute a proposição da modernidade colocada 

por Berman, aponta alguns fatores que devem ser levados em conta no tocante à 

discussão sobre a modernidade, em torno da relação dialética entre modernização e 

modernidade. 

 Assim como Berman e Harvey, para Anderson a relação entre modernização e 

modernismo não é uma relação de causalidade direta entre desenvolvimento capitalista 

e surgimento das práticas estéticas chamadas de modernistas. Como prova disso, o 

autor chama a atenção para a grande heterogeneidade do advento das manifestações 

do modernismo artístico pelo mundo, temporal e geograficamente. Assim, propõe que 

essa grande diversidade de manifestações mostra uma dinâmica temporal diferenciada, 

sendo equivocado tentar uma classificação e historicização linear do modernismo pelo 

mundo. 

 Anderson também restringe o campo do modernismo, objeto de discussão 

também dos outros autores: 

 

O modernismo, como um conjunto específico de formas estéticas, é geralmente considerado como 
tendo se iniciado no século XX – na verdade, ele é assim considerado em contraste com o 
realismo, ou outras formas clássicas dos séculos XIX, XVIII ou anteriores. (ANDERSON, 2002, 
p.110) 
 

 
 Assim, Anderson restringe o modernismo às chamadas vanguardas estéticas do século 

XX, como o cubismo, expressionismo, surrealismo. E lança uma hipótese: a de que o 

conjunto de práticas e doutrinas estéticas entendidas como modernistas, que são 

altamente divergentes entre si – como também aponta Harvey -, pode ser 

compreendido caso se leve em consideração que o modernismo se organiza 

conjunturalmente em torno de três coordenadas: a codificação do academicismo 

altamente formalizado nas artes visuais e em outras artes, o surgimento das principais 

tecnologias da segunda Revolução Industrial, e a proximidade imaginativa da revolução 

social. 
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 A hipótese de Anderson, portanto, está baseada na contradição social entre uma 

situação que combinava elementos institucionais de um regime antigo e elementos 

tecnológicos que denunciavam uma mudança social. Frente a esse contexto, surgia a 

questão de como essa contradição se resolveria.  

 Como Anderson indica brevemente, esse esquema com três coordenadas se 

aplica ao caso europeu, com a vantagem de explicar também a grande variedade de 

manifestações estéticas e a diversidade em termos de abrangência geográfica e 

cultural que o termo “modernismo” compreende, já que as três coordenadas que 

organizam em formas e graus diferentes de acordo com o local considerado.  

 A presente análise, portanto, procederá no sentido de procurar verificar a 

hipótese construída por Anderson: como essas três coordenadas que compõem o 

campo de força cultural que organizam o modernismo em cada local estavam 

configuradas no Paraná (e mais especificamente, em Curitiba) na primeira metade do 

século XX. 

  

2.2  O CAMPO DE FORÇAS PARANAENSE: O SÉCULO XX 

 

 A primeira coordenada levantada por Anderson (2002) é a codificação do 

academicismo altamente formalizado nas artes visuais e em outras artes. O 

academicismo, no século XIX, foi oficializado em regimes de Estado europeus ainda 

dominados pelas classes aristocráticas ou proprietárias de terras, que na Europa, ainda 

antes da Primeira Guerra Mundial davam o tom político e cultural em muitos países.  

 
A conseqüência são os quadros de flores e panelas de cobres que andam por aí... 
Outra conseqüência, ainda, é o fato de que a exposição de fim de ano da Escola 
Nacional de Belas Artes se assemelha mais a uma exposição de escola primária, 
em lugar de ser mostra de arte. (crítica de Gianfranco Bonfanti, n. 9) 
 
 O ensino das artes no estado remonta ao final do século XIX, com a Escola de 

Belas Artes e Indústrias de Antônio Mariano de Lima, criada por volta de 1886 

(PROSSER, 2004) e que, no início de sua atuação, assumiu uma estrutura de ensino 

semelhante à da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, a qual representava 
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a Academia de Arte brasileira (DURAND, 1989). No entanto, no início do século XX 

essa escola já estava mais estruturada na forma de Liceu.  

 No campo das artes plásticas, o período que vai de 1920 a 1940 é marcado pelo 

objetivismo visual dos discípulos de Alfredo Andersen e o desenvolvimento, por alguns 

deles como João Ghelfi e Lange de Morretes, da estética paranista, que procurou 

construir uma arte genuinamente paranaense, sem influências estrangeiras. A 

preocupação com a construção de uma identidade paranaense gerou uma iconografia 

do Paraná, em que elementos regionais passaram a ser considerados elementos 

identitários do estado (ANTONIO, 2001). 

 O paranismo não se restringiu ao campo das artes plásticas. De fato, após 1870 

vários escritores se debruçam sobre a questão brasileira e começam a construir esses 

elementos identitários, símbolos do Brasil. No Paraná, a questão da identidade do 

estado é colocada em pauta por escritores que se identificaram com a corrente 

simbolista. A figura do caboclo como elemento regional característico do estado foi 

tema para Dario Vellozo e Julio Pernetta, já a partir do final do século XIX, e nas 

décadas de 1920 e 1930, o historiador Romário Martins - também identificado com a 

corrente simbolista - inventou o próprio neologismo “paranismo” e se dedicou a essa 

questão, construindo algumas figuras míticas paranaenses, como a gralha azul, erva-

mate e também o pinheiro (BEGA, 2001). 

 Os simbolistas paranaenses se erigiram como o grupo literário mais importante 

do Paraná, em termos de literatura, a partir do final do século XIX, aproximadamente 

por volta de 1880. O apogeu da produção dos simbolistas vai de 1983 a 1905, mas sua 

influência sobre as Letras paranaenses se estendeu para além desse período. A 

pesquisa realizada por Bega (2001), identifica o período de 1880 a 1930 como 

compreendendo a emergência, maior produção e o ocaso dos autores simbolistas 

paranaenses. 

 As classificações quanto à extensão temporal do movimento simbolista podem 

variar. Samways (1988) coloca o movimento simbolista como pertencente à segunda 

fase das Letras no Paraná, juntamente com outras tendências literárias como os 

naturalistas e parnasianos. Também o foco na duração do movimento varia: a produção 

dos simbolistas é compreendida entre 1895 e 1898, ao que se seguem “novos” (1898-
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1913) e “novíssimos” (1913-1922) – embora a autora mostre como o grupo simbolista 

acabou influenciando e absorvendo os grupos seguintes dentro dessa fase 

(SAMWAYS, 1988).  

 Apesar das diferenças de datação, tanto Bega quanto Samways concordam que 

o grupo simbolista foi o primeiro grupo literário organizado do Estado. Ainda que 

tenham existido alguns indivíduos produzindo literatura anteriormente, seguindo a 

corrente romântica, e até mesmo alguns escritores na corrente parnasiana no mesmo 

tempo dos simbolistas, o primeiro grupo organizado foi o simbolista – o que explica, em 

parte, os questionamentos levantados por eles em relação ao Paraná. Como primeiro 

grupo organizado de intelectuais após a separação do Paraná da Província de São 

Paulo (em 1853), os Simbolistas se destacaram principalmente no gênero da poesia, 

mas também ocuparam diversos outros espaços intelectuais. Foram atuantes em áreas 

como o jornalismo e o ensino, e se organizaram em diversos periódicos e associações, 

defendendo o livre-pensamento, o positivismo e o anticlericalismo. Pode-se dizer, 

portanto, que os simbolistas estavam envolvidos nas lutas ideológicas de seu tempo 

(BEGA, 2001). 

 Como foi visto, a delimitação do apogeu do Simbolismo varia entre os diversos 

autores, por conta dos critérios de classificação utilizados. Se, de um lado, pode-se 

dizer que os simbolistas ocuparam um terreno intocado, em que não havia disputas 

intelectuais a serem travadas – e nesse sentido, foi este grupo que organizou a vida da 

inteligência paranaense pela primeira vez desde a Emancipação – não se pode dizer 

que o Simbolismo não foi atacado nos anos subseqüentes. Samways (1988) já 

identifica ecos do futurismo e reflexos da Semana de Arte Moderna, considerada o 

marco inicial do Modernismo brasileiro, a partir de 1922 – ano de realização da própria 

semana. O futurismo, segundo a autora, chegou a ser conhecido em Curitiba através de 

notícias na imprensa, com praticamente toda a produção que seguia essa tendência 

publicada em jornais. Já começava a se considerar o Simbolismo como uma tendência 

ultrapassada. 

  Já em 1926 o Modernismo veio a público, por ocasião de uma festa literária na 

qual Jurandir Manfredini proferiu um discurso que viria a se constituir no “Manifesto do 

Modernismo no Paraná”, e que gerou intensa discussão sobre o modernismo, com a 
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defesa deste por vários artistas, escritores e intelectuais. Samways (1988) aponta 

também que o modernismo se estendeu por diversas áreas, nas quais se louvava o 

espírito moderno, da Curitiba moderna. No entanto, nem no caso dos futuristas nem no 

caso da movimentação modernista, ocorreu a formação de grupos organizados, como 

era o caso dos Simbolistas no início do século. Como coloca a autora, “o movimento 

modernista não foi chefiado por ninguém. Foi desencadeado e definido por Manfredini, 

mas cada esteta da nova arte agia por conta própria, no espírito da renovação” 

(SAMWAYS, 1988, p. 40).  

 Os ecos da Semana de Arte Moderna podem também ser sentidos na área das 

artes plásticas, que também após 1922 começaram, como foi colocado anteriormente, a 

desenvolver a estética paranista. No entanto, como coloca Araújo (2006), o paranismo 

nas artes plásticas, apesar de uma renovação realizada em termos de tema, continuou 

na mesma linha do objetivismo visual combatido pelos modernistas.  

 Esses movimentos modernistas ocorridos antes da década de 1940, portanto, 

não chegaram a constituir grupos, e a estrutura institucional que os simbolistas haviam 

montado no começo do século – a participação em clubes, a fundação de instituições 

como o Instituto Histórico e Geográfico Paranaense e outros – garantiram sua 

permanência como grupo, em oposição à desarticulação dos outros grupos, o que só 

começa a acontecer com mais força na década de 1940. 

 De fato, as principais características apontadas pelos autores revelam que o 

“modernismo” das décadas de 1920 e 1930 se estendeu por várias áreas, se 

caracterizando não tanto pelas inovações estéticas, mas pelo fato de louvar o espírito 

moderno de renovação, e também a Curitiba moderna. 

  

  Isto nos leva à segunda coordenada apontada por Anderson, na conjuntura de 

estabelecimento das práticas modernistas: é o surgimento ainda incipiente das 

principais tecnologias e invenções da segunda Revolução Industrial, tais como o 

telefone, rádio, automóvel, avião e outras. Anderson (2002) aponta que até 1914, as 

indústrias de massa baseadas nessas novas tecnologias não eram massivamente 

presentes na Europa, na qual as indústrias de roupas, alimentos e mobiliário ainda 

eram a maioria dos setores de produção de bens de consumo final.  
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 Eu canto Curitiba de doces caixeirinhas das 1.002 lojas da rua Riachuelo 
(...). Curitiba dos fotógrafos imóveis no Passeio Público, com o painel do infalível 
avião ao fundo, que levam a vida suspensos de um gesto que não têm coragem 
de fazer, - dos cineminhas poeira, com amendoim, pinhão cozido e pipoca, que 
são o paraíso das pulgas e dos namorados (...). (Dalton Trevisan, “Minha cidade”, 
n. 06) 
 

 No caso de Curitiba, as inovações tecnológicas citadas por Anderson estavam 

presentes desde o início do século. A erva-mate, que foi a base da economia 

paranaense da Emancipação até a década de 1930, promoveu diversas atividades que 

generalizaram o trabalho livre, assalariado e a implantação de técnicas de caráter 

industrial, levando a uma divisão do trabalho relativamente sofisticada, para a época, na 

economia paranaense (OLIVEIRA, 2001a).  

 Também se pode dizer que a industrialização desenvolvida durante o ciclo da 

erva-mate serviu como impulso à urbanização. Curitiba, já na virada do século XX, 

presenciava um grande crescimento populacional. Era reconhecida então como um 

local de convergência e distribuição de grande parte da produção econômica do 

Estado. Aliás, havia sido escolhida como capital justamente por sua posição 

estratégica, era um centro político, econômico, militar, cultural e estudantil - 

especialmente após a criação da primeira universidade do Brasil, a Universidade do 

Paraná, em 1912. Assim, a indústria do mate incentivou o crescimento urbano de 

Curitiba, que mostrava sinais visíveis de modernização no início do século XX 

(TRINDADE; ANDREAZZA, 2001). 

 Boa parte da transformação, presenciada não só em Curitiba mas também no 

restante do Estado, diz respeito à imigração européia, que em todas a regiões em que 

se instalaram foram agentes de transformação, influenciando também o processo de 

aburguesamento da classe dominante. Conforme a classificação realizada por Oliveira 

(2001b), na terceira fase da imigração, houve a formação de colônias de imigrantes ao 

redor de Curitiba próximas à área urbana. Os imigrantes europeus, em contextos 

urbanos, utilizavam sua estrutura de classe “pré-fabricada”, com experiência em 

comércio, manufatura e com conhecimentos técnicos. Alguns deles possuíam 

experiências urbanas da Europa, e constituíram-se em uma classe média urbana, 

realizando atividades de suporte (OLIVEIRA, 2001b). 
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 Portanto, Trindade e Andreazza (2001) apontam que já na Primeira República 

Curitiba mostrava sinais da tecnologia e de um modo de vida urbano e moderno: 

estavam presentes em Curitiba então telégrafo, telefone, luz elétrica, e pouco depois 

automóveis e bondes. Outro sinal de progresso foi a ampliação da rede ferroviária, que 

ao mesmo tempo em que promovia a integração das regiões do Estado, revelava 

carências de infra-estrutura nas cidades interioranas, que visivelmente não 

compartilhavam o mesmo processo de modernização visto na capital, onde a tecnologia 

estava sendo implantada e que também era alvo de várias políticas públicas que 

enfatizavam a questão da salubridade e da higiene, começando a haver posturas de 

urbanização.  

 Concomitantemente, houve no início do século a exaltação da modernização. A 

esse respeito, Brandão (1994) coloca que a transformação do gênero de vida urbana no 

Brasil foi, primeiramente, uma transformação cultural, decorrente de uma apropriação e 

imitação dos estilos europeus. Embora também assuma que tenha havido uma 

tecnificação precoce em virtude da produção da erva-mate, conclui que a exaltação da 

modernidade curitibana do início do século promoveu, na época, uma ilusão do urbano, 

que na verdade seria bastante incipiente.  

 Mesmo se levando em conta essa possível “ilusão do urbano”, a população 

começou a se apropriar dos espaços, e a construir uma sociabilidade diferenciada, 

marcadamente urbana, na qual a rua tinha papel fundamental. O espaço público era 

local de encontro, de trabalho ou de recreação, e as áreas de lazer – salas de 

espetáculo, cafés, parques – começaram a aumentar (PROSSER, 2004). 

 Assim, pode-se dizer que já se delineava em Curitiba uma infra-estrutura 

marcadamente urbana nas primeiras décadas do século XX, em decorrência da 

indústria do mate, apontando uma tendência de desenvolvimento que se prolonga até 

mesmo depois do declínio da economia do mate e crescimento da importância do 

cultivo do café, a partir da década de 1930 e atingindo seu ápice na década de 1940. O 

cultivo do café também estimula a formação de novas cidades no Norte do estado, 

iniciando processo de proliferação de centros urbanos no Paraná – mas que, no 

entanto, ainda é bastante incipiente, não chegando a retirar Curitiba de seu papel 

central no Estado (OLIVEIRA, 2001a). Esse papel foi reconhecido pelos poderes 
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públicos, que no início dessa década começam a pensar em termos do planejamento 

urbanístico no Paraná. As práticas administrativas mantinham o cunho modernizante e 

em 1941, o então prefeito de Curitiba Rozaldo de Mello Leitão contratou um plano de 

urbanização para a cidade, apresentado em 1943 e assessorado pelo urbanista francês 

Donat Alfred Agache. O plano traçava diretrizes para o desenvolvimento urbano de 

Curitiba (TRINDADE; ANDREAZZA, 2001).  

 Esse papel central em diversas áreas, desempenhado por Curitiba, pode explicar 

a afirmação de Justino (1995, p.1), de que, no período de 1940 a 1960,  “falar de artes 

plásticas no Paraná é quase que se limitar a Curitiba”. O aspecto de modernização e 

industrialização cujo foco era a capital do Estado promovia as condições necessárias 

para que os conceitos de modernidade, modernização e modernidade fossem 

considerados e pensados – também à luz dos movimentos anteriores, ao qual a 

geração de Joaquim se contrapôs.   

  

 A terceira coordenada que Anderson (2002) coloca como determinante no 

surgimento das práticas modernistas em arte é a proximidade imaginativa da revolução 

social, já que, como coloca Anderson, quando as vanguardas artísticas européias 

começaram a ser criadas e desenvolvidas, nenhum país tinha implantado 

completamente a democracia burguesa como forma, nem integrado o movimento 

trabalhista como força. Assim, existia uma dúvida quanto ao futuro da sociedade, se a 

nova ordem seria capitalista ou socialista.   

 Essa dúvida desaparece após a Segunda Guerra Mundial, quando “a imagem ou 

a esperança de revolução se desfez no Ocidente. O início da Guerra Fria e a 

sovietização da Europa Oriental cancelaram todas as perspectivas realistas de 

derrubada do capitalismo avançado por todo um período histórico” (ANDERSON, 2002, 

p. 166-117). No entanto, a organização do modernismo em torno da revista Joaquim 

surge precisamente em 1946, um ano após o final da Segunda Guerra Mundial. Esse 

tópico não passa despercebido pela revista. Como considera Araújo (2006), a geração 

de 1940 se caracterizou por um humanismo social, com ênfase na linguagem e na 

temática social, mas que não tem, em sua maior parte, um caráter militante, em sentido 

estritamente político.  
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 Não obstante, a dúvida e a militância, com relação ao rumo político tomado pelo 

país foi uma preocupação presente na primeira metade do século XX, no Paraná. O 

crescimento da burguesia, do proletariado e das classes médias ocorridos neste século 

levantaram questões. Entre elas, a questão do trabalho que, de início contemplada pela 

burguesia, torna-se questão de governo. Na primeira greve registrada em Curitiba, em 

1906, as reivindicações não foram apenas econômicas, mas também continham uma 

proposta política anti-burguesa, informada pelo socialismo e anarquismo europeus, que 

haviam sido trazidos para o Estado por imigrantes (MAGALHÃES, 2001). Como aponta 

Mota (1978),  

 

a penetração das idéias socialistas do país fica retraçada ao mostrar como, antes de 1930, o 
socialismo estivera circunscrito a pequenos círculos nos principais centros operários (São Paulo e 
Rio; Recife, um pouco), receptores de uma tradição social-democrata e anarquista, “viva sobretudo 
devido ao contingente italiano, espanhol e português transmontino na classe operária, e a pequeno 
círculo de intelectuais de origem pequeno-burguesa e, mais raramente, burguesa”. (p. 121) 

  

 Após 1917, as reivindicações do movimento operário giram em torno de uma 

legislação trabalhista, o que foi atendido quando da ascensão de Getúlio Vargas à 

presidência do Brasil e à posterior instituição da ditadura do Estado Novo.  

  Pode-se concluir, dessa forma, que embora o movimento operário não tenha 

agido de forma tão intensa no Paraná quanto em São Paulo, também existiu 

contestação à ordem burguesa (MAGALHÃES, 2001). Já durante a década de 1930 e 

1940, até o fim da Segunda Guerra Mundial, o governo de Vargas caracterizou-se pela 

centralização e nacionalização, com o objetivo de controlar a influência das forças 

regionais.  

 

 Estas são as últimas linhas de um homem que ia ser fuzilado – um judeu, 
para sermos mais exatos. Figura em uma exposição do esforço judeu durante a 
Resistência, em Paris.  
 Publicamo-las apenas como ilustração de um capítulo, ainda não 
terminado, da história contemporânea.  
      (Poty Lazzarotto, no prefácio à seção História 
Contemporânea do n. 10) 
 

 A revista Joaquim não tinha um caráter militante, em termos propriamente 

políticos - ou seja, não se enfocou a questão capitalismo versus socialismo. Isso não 
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quer dizer, no entanto, que os rumos da situação política tenham sido ignorados. 

Especialmente, como se pode perceber no trecho citado, havia uma grande 

preocupação com as conseqüências da guerra, a qual havia terminado apenas um ano 

antes do lançamento de Joaquim. No mesmo período, também ocorreu a chamada 

“redemocratização” do país, que acabava de sair da ditadura do Estado Novo.  

 Segundo Boschilia (1995), durante a duração da Segunda Guerra Mundial, e 

especialmente após o torpedeamento dos navios brasileiros e conseqüente ruptura de 

relações com os países do Eixo, em 1942 – ao que se seguiu a entrada do Brasil na 

guerra -, o cotidiano da cidade de Curitiba foi alterado. Conflitos de caráter étnico 

fizeram com que imigrantes de países que pertenciam ao Eixo fossem hostilizados, pela 

população e por vezes, também pelas forças governamentais. Usou-se a violência 

física, não apenas contra os imigrantes mas também contra seus estabelecimentos 

comerciais.  

 O cotidiano também foi alterado graças à intervenção realizada nos clubes que 

tinham como objetivo a manutenção das identidades das etnias que neles se reuniam. 

Após 1942, as sociedades, especialmente as italianas e alemãs, passaram a ser 

hostilizadas pela população e pela DOPS, a Delegacia de Ordem Política e Social. Esta 

hostilidade levou até mesmo à desarticulação e fechamento de clubes.  

 Além desses reflexos da situação de guerra em que os descendentes de 

italianos, alemães e japoneses eram vistos como inimigos, também o cotidiano do resto 

da população foi alterado em vários âmbitos: desde as novas medidas de racionamento 

de alimentos e combustível, até o envolvimento dos cidadãos em Comissões e Ligas de 

Defesa, em treinamentos para garantir a segurança e campanhas de arrecadação. Os 

meios de comunicação, notadamente o rádio, também estiveram noticiando os fatos 

ocorridos na guerra. 

 Faz-se necessário mencionar que o Paraná esteve presente na batalha. Em 

1944, a Força Expedicionária Brasileira foi à Itália combater os alemães, e de 25000 

brasileiros, cerca de 2000 eram paranaenses. No retorno dos veteranos, em 1945, eles 

foram recebidos com manifestações populares que contribuíram para acelerar o 

processo de democratização do país (BOSCHILIA, 1995). 
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 Além dos aspectos locais da influência da guerra sobre o cotidiano dos 

curitibanos, também houve, em âmbito nacional, uma intensa mobilização dos 

intelectuais sobre a função destes frente aos acontecimentos e rumos do país, em um 

movimento de reação às próprias limitações impostas durante o Estado Novo no que 

concerne à liberdade de pensamento e de expressão. A política e a ideologia tornaram-

se, assim, pontos a serem considerados na abordagem do fato cultural.  

 

O desenvolvimento “progressista” da economia liberal, o desenvolvimento planejado começava a 
se anunciar nos horizontes da intelectualidade mais aberta às novas tendências do final da guerra. 
A reconstrução material da Europa, a articulação da economia japonesa, os planos qüinqüenais na 
União Soviética, as marcas do New Deal indicavam nesta área “periférica” – para utilizar 
expressão cara aos nacionalistas – a direção a seguir, rumo ao desenvolvimento planejado. E, 
largos setores da intelectualidade não estiveram alheios ao problema; pelo contrário, passaram a 
empenhar-se na fabricação de modelos de desenvolvimento nacional, num processo que terá sua 
plena fluorescência na década seguinte [de 1950]. (MOTA, 1978, p.152-153) 

 
 Se, na Europa, anteriormente à I Guerra Mundial, Anderson aponta como 

variável importante para a determinação do modernismo a proximidade da revolução, 

advinda da incerteza se o futuro político seria capitalista ou socialista, essa incerteza se 

desvanece com a II Guerra Mundial (ANDERSON, 2002). No Brasil do pós-guerra 

também havia incerteza quanto aos rumos políticos, mas em outros termos: a idéia de 

“redemocratização” advertia para o perigo de uma reação neofascista (MOTA, 1978), 

como indica a citação de Poty. A mesma preocupação está presente em outros autores 

de Joaquim, como Wilson Martins em artigo sobre a crítica literária: 

 

Diante do perigo totalitário que em 1943 como em 1946 ameaça a existência da 
civilização do ocidente, o sr. Álvaro Lins tem a coragem (...) de reafirmar a 
necessidade em que estamos de defender as conquistas que fizeram do mundo 
moderno, com todos os seus defeitos corrigíveis, o ponto mais alto e mais 
glorioso da evolução humana. (n. 5) 
  

 Neste quadro, foi significativo o I Congresso de Escritores, realizado em São 

Paulo em 1945, em que essas questões foram discutidas, resultando na formulação de 

críticas à censura e ao Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo. 

Contando com intelectuais de todo o Brasil – na comitiva paranaense também estava 

Wilson Martins –, foi discutida a questão do entrecruzamento entre a perspectiva 

política e a vida cultural (MOTA, 1978). 
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 Esta questão esteve presente na revista Joaquim. Embora, como dito 

anteriormente, o engajamento político não se traduzisse em filiação partidária ou 

militância, uma das preocupações é o do posicionamento que o artista e o intelectual 

deveriam ter frente às questões políticas de sua época. Na seção “Depoimento”, em 

que personalidades do campo da literatura eram indagadas sobre uma série de 

questões referentes à suas práticas, uma das questões era precisamente “qual é o 

dever político do intelectual?”. A diversidade de posicionamentos foi expressa: de um 

lado, havia a defesa do engajamento do intelectual nas questões políticas. De outro 

lado (e em maior número), enfatizava-se que a liberdade artística deveria ser o centro 

da preocupação do intelectual, de forma que a atividade propriamente intelectual não 

deveria ser cerceada pelos compromissos políticos. Um bom exemplo desse último tipo 

de posicionamento é o depoimento de Lêdo Ivo, transcrito no número 12 de Joaquim: 

 
 5) Qual o dever político do intelectual? 
 Inicialmente, defender a literatura, atividade autônoma, da política.  
 Isso não quer dizer que ele se mantenha à margem dos problemas. Acho 
que, nos momentos de pronunciamento, ele deve esclarecer e debater. Acho, 
porém, que esses elementos circunstanciais não devem ser o núcleo de sua 
atividade criadora. E ainda mais, sou de opinião de que ele deve ser de 
preferência um homem-sem-partido, cônscio dos direitos humanos e do valor da 
liberdade, em vez de desempenhar uma ação unilateral e restrita em um partido 
qualquer. Portanto, não se trata apenas de defender a liberdade em nome da arte, 
mas também de defendê-la em nome da vida. 
 

  Posicionando-se a favor ou contra o engajamento político do intelectual, as 

opiniões revelam que sempre se pensava numa relação intrínseca entre o intelectual e 

o seu tempo, fator que é tratado na revista de diferentes formas.  

 

 Assim, as três coordenadas apontadas por Anderson (2002) podem mostrar os 

diversos fatores macrosociológicos a que estão sujeitos os indivíduos e grupos que 

formulam as posições e estéticas modernistas. De um lado, as questões políticas, 

referentes ao regime que seria adotado; por outro lado, as questões econômicas, 

referentes principalmente a mudanças no modo de produção e conseqüente acesso à 

tecnologia – o âmbito mais visível, estético, da modernidade. O outro fator mencionado 

se refere propriamente às questões artísticas, e é aprofundado no próximo capítulo. 
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3  DOS CAMPOS LITERÁRIO E ARTÍSTICO NO PARANÁ 

   

 A hipótese explicativa de Anderson (2002), de uma conjuntura de fatores 

macrosociológicos para a emergência de questionamentos sobre a natureza da 

modernidade, que desemboca na formulação das práticas e estéticas consideradas 

modernistas, mostra-se bastante útil para a compreensão do contexto mais amplo em 

que artistas, literatos e intelectuais se inserem. Esta perspectiva, no entanto, pode 

deixar de lado alguns fatores significativos para a compreensão do universo de lógicas 

específicas que orientam as práticas dos agentes diretos envolvidos na criação estética. 

 Esse problema é explicitado, em um âmbito mais geral, por Marcus (1991), ao 

colocar como um dos desafios da etnografia contemporânea a compreensão da 

interação que se dá, na modernidade, entre as instâncias global e local, constituídas a 

princípio pela própria lógica do capitalismo. Segundo o autor, o século XX e a 

modernidade constroem um mundo transcultural, em que a questão da formação da 

identidade é transpassada por múltiplas influências e forças que não se originam, e 

portanto não se resumem, ao âmbito local. Isso significa que  

 
O estudo do moderno ou da modernidade exige um quadro de referências diferente, e é a busca 
da consciência disso que a teoria social do século XX (ela mesma um projeto de auto-identidade 
que ainda não se completou, ou que talvez não seja possível completar) tem dedicado tanto 
tempo. (MARCUS, 1991, p. 201. Grifos do autor). 

 

 A questão desse quadro de referências diferenciado mostra-se bastante 

importante no caso específico do objeto em questão. As estéticas modernistas, que se 

originam na Europa, acabam por influenciar a criação estética de diversos locais, 

afetando e colocando novas questões para os artistas e intelectuais de diversas 

tradições nacionais, inclusive a brasileira. Foi visando a explicar e dimensionar essa 

influência que Miceli (2003) construiu o conceito de “nacional estrangeiro”, ao estudar o 

caso específico dos pintores envolvidos naquele que é considerado o marco inicial do 

questionamento estético modernista no Brasil, a Semana de Arte Moderna, realizada 

em São Paulo em 1922. Ao mesmo tempo em que considera crucial a constituição, 

ainda incipiente, de um mercado consumidor de arte entre a elite paulista, não ignora 

que as influências estéticas que os artistas em questão (como Lasar Segall, Anita 
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Malfatti, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, entre outros) devem responder ao 

intercâmbio entre as vanguardas artísticas européias, com as quais tiveram contato por 

experiências imigratórias, seja de origem (como é o caso de Segall e Malfatti) e/ou 

experiências de caráter educacional (as viagens realizadas por esses artistas em 

função de bolsas de estudos). O autor considera, portanto, que  

 

O movimento modernista paulista constituiu, pois, a reação possível da geração emergente de 
artistas às novas condições de operação em âmbito interno num quadro radicalmente alterado de 
relações de dependência externa. As obras então produzidas se nutriram dessa tensão entre a 
matéria-prima, procedente das experiências de vida dos grupos enredados naquele surto de 
progresso material, institucional e cultural, e os parâmetros estilísticos hauridos por meio das 
relações de intercâmbio mantido com mestres e linguagens das correntes de vanguarda e dos 
movimentos estéticos de reação (“retorno à ordem” etc.), por vezes mediante contatos muito mais 
intensos e duradouros com as atitudes saudosistas e restauradoras dos últimos, ou então com as 
fases criativas menos vigorosas dos primeiros. (MICELI, 2003, p. 19 - 20) 

 

 Desta forma, embora os movimentos artísticos do século XX não pudessem 

deixar de considerar a demanda interna de seus produtos, também não poderiam 

ignorar a relação entre suas práticas estéticas e o panorama internacional. Os grandes 

centros produtores de arte – que, como coloca Anderson (2002), se focam, até o final 

da Segunda Guerra Mundial, na Europa, e após a Segunda Guerra crescentemente nos 

Estados Unidos – têm, portanto, influência que não pode ser desconsiderada.  

 As dimensões dessas trocas internacionais no âmbito da criação estética podem 

ser melhor compreendidas segundo o conceito de campo, cunhado por Bourdieu 

(1996). Esse conceito diz respeito a um universo social relativamente autônomo e que, 

portanto, está sujeito a leis próprias de funcionamento, estruturado e constituído por 

uma série de relações objetivas, práticas ou potenciais, que permitem o entendimento 

da forma concreta das interações que ocorrem entre seus agentes.  

 Bourdieu verifica, em sua análise, que os campos de produção cultural – os 

campos artístico, literário e intelectual - obedecem, em sua característica de autonomia, 

a um funcionamento específico o qual, apesar de estar sujeito às transformações 

externas a seus limites, determina que suas transformações internas não se resumam a 

um mero reflexo das transformações externas. Portanto os campos, como se regem por 

regras específicas, agem conforme o seu grau de autonomia e dependência externa de 
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outros campos, mas sempre efetuam uma mediação entre os interesses e propósitos 

específicos do campo e as transformações exteriores a ele. 

 O grau de autonomia de um campo pode variar, conforme as épocas e tradições 

nacionais, já que é determinado pelo capital simbólico acumulado pelas gerações 

sucessivas, gerando um capital coletivo em nome do qual as coisas são feitas. Assim, o 

elemento temporal não pode ser ignorado nessa análise, nem ao menos a história 

desse campo – a história das lutas sucessivas que o constituíram. 

 

3.1  SIMBOLISTAS, PARANISTAS, MODERNISTAS PARANAENSES 

 

 Como colocado no primeiro capítulo, a primeira geração a trabalhar em nome 

desse capital específico, iniciando assim a constituição do campo literário paranaense 

foram os literatos ligados à corrente simbolista. Bega (2001), ao analisar essa corrente, 

verifica que a unidade geracional não é dada, no caso dos simbolistas paranaenses, 

apenas pelo fator biológico – todos nasceram entre 1857 e 1879 - mas também por 

terem passado por experiências similares de socialização, em escolas e convívio social 

proporcionado através de suas trajetórias.  

 Se considerarmos o ponto de vista das preocupações desses intelectuais, pode-

se notar que existe uma similaridade entre as temáticas exploradas pelos simbolistas 

paranaenses e as exploradas pelo modernistas paulistas de 1922. A questão da 

modernidade, inclusive, já estava presente no imaginário desses intelectuais. Mesmo 

ao se considerar o esquema conjuntural de Anderson, desenvolvido no primeiro 

capítulo, pode-se notar que algumas das evidências da modernidade já estavam 

presentes à época da produção simbolista paranaense, cujo auge gira em torno de 

1890 a 1905 (SAMWAYS, 1988).  

 Como coloca Bega (2001), o campo literário brasileiro se institucionaliza no 

período de 1880 a 1920. No entanto, o caso paranaense se especifica, dentro desse 

contexto, pela coincidência que se dá entre o primeiro corpus de intelectuais formado 

no Estado e a emergência da corrente simbolista. Assim, os simbolistas adquirem um 

status de pioneirismo da vida cultural e intelectual paranaense. Status este que 
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contrasta com a repercussão do movimento em termos do campo literário brasileiro, no 

qual o Simbolismo tem uma posição dominada, restrita e passageira.  

 Portanto, nos outros estados do país o Simbolismo foi uma corrente dominada, 

que disputou seu lugar entre outras correntes como o Romantismo e o Parnasianismo, 

as quais já possuíam letrados que estivessem vinculados a elas. Já no Paraná, como o 

primeiro grupo de literatos é o Simbolista, promoveu-se uma atração intelectual para os 

temas, formas de linguagem e também formas de sociabilidade que foram engendradas 

por esse grupo (BEGA,2001). Mesmo na análise de Samways (1988), que restringe o 

simbolismo ao seu ápice, é evidenciado esse poder de atração que a geração 

simbolista exerceu sobre as gerações posteriores. Bega (2001) realizou um 

levantamento da geração simbolista, chegando aos seguintes autores: Rocha Pombo, 

Domingos do Nascimento, Leôncio Correia, Emiliano Perneta, Nestor de Castro, Nestor 

Victor, Dario Vellozo, Júlio Perneta, João Itiberê da Cunha, Ricardo de Lemos, Silveira 

Netto, Santa Ritta, Romário Martins, Leocádio Cysneiros Correia, Tiago Peixoto, Leite 

Junior, Ismael Martins, Euclides Bandeira, José Gelbecke, Aristides França e Adolfo 

Werneck. Aponta ainda, os considerados neo-simbolistas, como Andrade Muricy e 

Tasso da Silveira.  

 Estes simbolistas, embora não sejam acadêmicos aos moldes clássicos, 

exerceram grande influência em vários meios, ocuparam espaços como a imprensa e a 

educação, formaram instituições que garantiam a legitimação no campo literário (como 

o Centro de Letras do Paraná, a Academia de Letras do Paraná, o Instituto Geográfico-

Histórico) garantindo que seu legado ideológico e estético se estendesse por vários 

domínios da inteligência paranaense. 

 Na Literatura, destacaram-se principalmente no gênero da Poesia, veiculando 

ideais vinculados ao passado, usando temas como o misticismo e o símbolo enquanto 

figura que evoca sensações, que sugere ao invés de descrever. Em sua origem é um 

movimento basicamente urbano, com aspecto cosmopolita. Por isso mesmo, não se 

firmou com contundência no cenário nacional, cujos literatos estavam preocupados, 

desde o Romantismo, em adaptar as influências e as estéticas à realidade brasileira 

(BEGA, 2001). 
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 Em termos ideológicos, estavam envolvidos nas disputas de sua época: o livre-

pensamento, o positivismo, o ocultismo, a maçonaria. Outro fator de ordem ideológica é 

o anticlericalismo, que inclusive levou Simbolistas a se organizarem na Liga Anticlerical 

Paranaense (SAMWAYS, 1988). Editaram revistas como O Cenáculo, Electra, 

Rosacruz, e como parte da tríade principal consideram-se os poetas Emiliano Pernetta, 

Dario Vellozo e Silveira Netto.  

 Bega (2001) também atenta para o fato de que o conceito de campo, de 

Bourdieu, é bastante abrangente e que portanto deve levar em conta o campo artístico 

nacional como um todo. Isso coloca uma segunda questão para sua análise: como a 

delimitação considerada é a da trajetória desses literatos simbolistas, foi considerado 

que a produção abrangia até 1930, no que se verifica uma simultaneidade entre a 

simbolismo paranaense, especialmente em seu ocaso, e os movimentos e 

questionamentos que levarão à Semana de Arte Moderna de 1922. Pode-se mesmo 

notar que algumas das suas preocupações se assimilam às do período, inclusive 

quanto à formulação de uma identidade regional.  

 Dario Vellozo e Júlio Pernetta já a partir de 1895 incluíam a questão da 

identidade regional paranaense em seus escritos. Isso pode ser percebido como um 

reflexo mais amplo dos movimentos intelectuais que, após 1870, se debruçam sobre a 

questão nacional. Nos dois autores, o papel que geralmente é dado ao mulato como 

figura arquetípica do brasileiro é no Paraná dado ao caboclo. Num primeiro momento, a 

identidade paranaense foi construída na negação à identidade nacional: o Paraná foi 

definido por não ser tropical, mulato, parnasiano e cafeeiro (BEGA, 2001). 

Posteriormente, nas décadas de 1920 e 1930, o ideário paranista foi formulado. Na 

Literatura, o responsável por essa formulação foi o historiador Romário Martins – 

também vinculado ao Simbolismo - que procurou destacar as lendas indígenas e outros 

símbolos que acabaram por se constituir em uma iconografia do Estado (PROSSER, 

2004). 

 O paranismo consistia na valorização do genuinamente paranaense, e não se 

limitou à senda literária. Foi um movimento bastante desenvolvido também na 

arquitetura e nas artes plásticas. Nessa época, a pinha, o pinhão e o pinheiro – 

transformados em símbolos identitários do Paraná - passaram a ser tema e fazer parte 
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de quadros, móveis, paredes, na arquitetura. Até mesmo teve prolongamentos na 

música, em que motivos tradicionais do Estado eram utilizados nas composições 

(PROSSER, 2004). 

 No caso do paranismo, desenvolvido a partir da década de 1920, tem-se a 

coincidência entre as preocupações temáticas da Semana de Arte Moderna e as dos 

intelectuais paranaenses, mas com uma significativa diferença de abordagem, que 

pode ser percebida claramente no âmbito das artes plásticas: enquanto em São Paulo a 

temática regionalista era acompanhada por uma inovação estética, uma ruptura 

anunciada e efetuada em relação ao cânone acadêmico do passado, os artistas que 

desenvolveram a temática regionalista no Paraná, como Lange de Morretes, João 

Turin, Ghelfi, não romperam com o objetivismo visual que caracterizava a pintura 

paranaense. Por essa razão, afirma Prosser (2004) que o paranismo, de um lado, “pode 

ser encarado como uma reação local a um modernismo essencialmente paulistano pelo 

qual não queria deixar-se engolfar. De outro, inspira-se nas teorias e nos ideais de 

regionalidade presentes nele” (p. 155). 

 Assim, o clima reinante na intelectualidade paranaense dos anos 20 é de 

exaltação da própria identidade, considerando a si mesma e também o Paraná como 

progressistas.  

 

 No entanto, a questão específica da linguagem, levantada pelos Modernistas 

paulistas, não passa em branco no Paraná.  

 Já anteriormente à Semana de Arte Moderna, havia o emprego do termo 

“futurista”, até mesmo em outros estados. Porém, havia uma diferença de significado: 

no começo do século XX, esse termo não era utilizado em referência apenas ao 

movimento europeu liderado por Marinetti, mas também tinha o sentido atribuído a 

“modernista”, ou seja, designava os esforços de renovação em termos de linguagem. 

Também, em alguns casos, poderia ter a acepção de barbarismo, extravagância, 

perversão. Dentre os artistas, havia um esforço pela designação “moderno”.  

 No Paraná, o termo começa a aparecer em 1921, e é no periódico Diário da 

Tarde que se localizou a primeira notícia ligada à palavra, sobre uma performance 

futurista de Marinetti, ocorrida em Paris, o que pode ser considerado um sinal de que o 
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Paraná não estava completamente alheio aos eventos artísticos modernistas. Inclusive, 

alguns intelectuais demonstravam interesse ativo nas idéias de vanguarda. 

 De forma geral, a divulgação dos movimentos modernistas, tanto europeus 

quanto a Semana de Arte Moderna, foi realizada no Paraná através da imprensa, que é 

também o veículo pelo qual também o primeiro grupo de “futuristas” (apesar de os 

próprios integrantes recusarem essa denominação) paranaenses publicou seus 

trabalhos.  

 Este grupo, classificado por Araújo (1980) como o “Primeiro Pré-Modernismo” 

teve como característica principal a charge – o que, segundo a autora, “por si já 

demonstra uma adesão apenas parcial ou hostil à ética futurista” (p. 32). Publicaram, na 

década de 1920, vários poemas, utilizando na maior parte das vezes pseudônimos: 

Pierre Choux-Fleur (Correia Júnior), Charles Xuxu (Alceu Chichorro), Oto di La-Nave 

(Valfrido Pilotto), entre outros. Valfrido Pilotto1, assinando como Oto di La Nave, 

conseguiu provocar um choque com o diretor do jornal no qual publicava, o Diário da 

Tarde, no qual escrevia às vezes substituindo Rodrigo Júnior, autor de viés bastante 

conservador (SAMWAYS, 1988). No entanto, essa produção tinha uma caráter 

zombeteiro, e não rompeu com o prestígio do passado, a permanência e atuação 

carismáticas dos líderes do simbolismo. 

 Em 1925, o jornal Comércio do Paraná realizou um inquérito sobre o futurismo. 

Este inquérito mostrou que, apesar da recepção bastante negativa pela maior parte da 

intelectualidade paranaense, as novas estéticas foram conhecidas no Paraná. 

Destacou-se, nesse panorama de rejeição que revelava uma inclinação ao 

tradicionalismo, a resposta de Rodrigo Júnior, que informa sobre um grupo que discutia 

a nova estética desde 1922, ano da Semana de Arte Moderna (DICIONÁRIO ETC.). 

  

 A própria Semana de Arte Moderna não foi, em 1922, citada na maior parte dos 

periódicos paranaenses, começando a constituir tema de debate apenas a partir de 

1924. No entanto, a maior parte dos artigos se referia ao Futurismo, que já era um 

                                                 
1  Apesar de aderir à nova estética na década de 1920, Valfrido Pilotto foi membro da academia 
Paranaense de Letras, do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico Paranaense, do Centro de Letras 
do Paraná e do Conselho Paranaense de Cultura.   
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movimento renegado pelos integrantes da Semana. A ênfase na discussão sobre esse 

movimento provavelmente se dava em função do espaço que os intelectuais 

paranaenses que eram associados a essa denominação já possuíam no meio 

intelectual paranaense (PROSSER, 2004). 

 Não demorou, porém, para que as idéias modernistas tivessem conseqüências 

no Paraná. Jurandir Manfredini, que escrevia na Gazeta do Povo e era um conceituado 

crítico de arte do período, tentou organizar um movimento de renovação que não 

conseguiu abrir espaço no meio cultural paranaense. Mais tarde, Manfredini se 

manifestou a favor do Modernismo, por ocasião da visita do escritor gaúcho De Souza 

Júnior a Curitiba, que proferiu uma conferência sobre a literatura riograndense, 

trazendo uma mensagem de saudação dos literatos gaúchos aos paranaenses. A 

finalidade de De Souza Júnior era estreitar os laços entre os intelectuais dos dois 

estados. Segundo Samways (1988), nem a conferência nem a mensagem tinham a ver 

com a movimentação ou o movimento modernista, mas serviu de pretexto para que os 

partidários do Modernismo se manifestassem. 

 Ocorreu, então, um evento no Clube Curitibano, que era, além de um clube de 

reunião das classes dominantes paranaenses, também um local pelo qual os 

intelectuais se articulavam com essa classe, nutrindo uma relação que remontava aos 

simbolistas (BEGA, 2001). O evento, organizado pelos jornais O Dia e Gazeta do Povo, 

reuniu a intelectualidade paranaense, inclusive os supracitados futuristas/modernistas, 

que alegavam indiferença do Centro e da Academia de Letras do Paraná com relação 

às novas estéticas. Assim, em 15 de outubro de 1926, a conferência de De Souza 

Júnior foi seguida por um discurso proferido durante o banquete, por Manfredini, 

intitulado Renovação ou Morte: 

 

Liberdade absoluta. Liberdade para tudo, por tudo e em tudo. Cada um crie a sua própria Arte, 
uma Arte que não seja escrava dos moldes, que não se atapete às convenções, que não se 
enquadra às pelas da tradição! Uma arte de ritmos livres e desafogados, sem leis, sem regras, 
sem a gárgula asfixiante das medidas! Gaúcho: a Mocidade aqui está para receber a vossa 
mensagem! A Mocidade que não sofreu ainda o mal do espírito acadêmico! Que não tem ainda o 
cérebro atulhado de traças! Que não tem teias de aranha dependuradas na alma! A Mocidade que 
não envergou ainda a sobrecasaca do Conselheiro Acácio e as solenes polainas do Pacheco e a 
gravidade empertigada de La Palisse! Ide dizer aos filhos dos pampas que os moços paranaenses 
recebem a sua mensagem como a verde saudação das coxilhas aos dominadores das nossas 
florestas! Ide dizer-lhes, àqueles heróicos guerrilheiros de alma nobre e coração ardente, que lhes 
enviamos o amplexo atirado da alta copa dos pinheiros às campanhas!... Porque a campanha não 
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é senão o pedestal do pinheiro, como o pinheiro não é senão o monumento da campanha!2 (citado 
em ARAÚJO, 1980, p.34) 

  

 Pode-se ver um envolvimento com aspectos do modernismo no discurso, 

notadamente a recusa do academicismo e da tradição. O evento e o discurso foram 

discutidos nos dias posteriores, e no dia 18 de outubro, no Centro Gaúcho, ocorreu uma 

Assembléia para a realização de um Congresso Literário e Artístico do Sul, com fins a 

discutir assuntos pertinentes à Arte e à Literatura, e estreitar os laços entre os estados 

e inteligências do Sul. A comissão organizadora foi composta por vários intelectuais, 

ccomo Romário Martins, Alô Guimarães, Manfredini, Rodrigo Júnior, Sá Barreto, João 

Turin, Lange de Morretes, Estanislau Traple, Alceu Chichorro, Ada Maccaggi, entre 

outros. Da Comissão diretora do evento faziam parte Manfredini, Sá Barreto, Heitor 

Stockler e Raul Gomes (ARAÚJO, 1980).  

 Pode-se perceber que intelectuais das mais diversas orientações da época 

estavam encarregados de promover o Congresso. Assim, havia Manfredini, Ada 

Maccaggi, que se colocaram a favor do Modernismo; também haviam os paranistas 

como Romário Martins, Traple, Lange de Morretes, e aqueles com orientação mais 

conservadora, como Rodrigo Júnior. Essa diversidade dá uma dimensão da 

discrepância de opinião que a diversidade das respostas à atitude de Manfredini 

demonstrou (SAMWAYS, 1988). Havia aqueles que se colocavam a favor do 

Modernismo; ao mesmo tempo, outros refutavam as inovações estéticas. Havia também 

os partidários do paranismo como uma nova orientação artística, que, como colocado 

anteriormente, sinalizavam para uma postura ufanista em termos de orientação 

filosófica da produção artística, mas sem realizar rupturas estéticas. Conforme Prosser 

(2004), o grupo que integrava a discussão acerca do Congresso revela os intelectuais 

da época e também as posturas individuais acerca da questão do Modernismo: 

 

Ocorre, no entanto, que este grupo, que hoje poderia ser chamado de multidisciplinar, por integrar 
indivíduos de várias áreas da cultura, rejeitava vários dos aspectos do modernismo. Em sua arte, 

                                                 
2 É no mínimo interessante notar que Manfredini defende o modernismo e se manifesta contra a tradição, 
revelando que a Mocidade está atenta à mensagem do gaúcho. No entanto, conforme Samways (1988), 
a mensagem de De Souza Júnior não tinha nada a ver com o modernismo, o que torna o discurso 
deveras contraditório. 
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adotaram, uns mais, outros menos, a ênfase ao regional, ao local. Isto, porém, sem renunciar aos 
cânones das linguagens desenvolvidas nas décadas anteriores. (PROSSER, 2004, p.163)3 

 

 A década de 1920 e o modernismo também tiveram um desdobramento entre 

paranaenses que estavam radicados no Rio de Janeiro, onde foi formado o grupo 

classificado como a corrente espiritualista ou mística do modernismo. Segundo 

Pellegrino Júnior (1954), os vários subgrupos em que se dividiram os modernistas 

mesmo em São Paulo e no Rio de Janeiro indicam divergências e antagonismos no 

tocante à aceitação dos preceitos do movimento – a ruptura das tradições acadêmicas, 

demolição de tabus, direito à pesquisa estética e outros. No caso do grupo espiritualista, 

cujos membros se reuniram em torno da revista Festa, em 1927, faziam parte os 

paranaenses Tasso da Silveira, Nestor Victor, Brasílio Itiberê e Andrade Muricy, além de 

Cecília Meireles, Murilo Araújo, Barreto Filho, Adelino Magalhães e outros. Sobre esse 

grupo, Peregrino Júnior (1954) comenta até mesmo sua ligação ao movimento 

simbolista: 

 

Para os espiritualistas, descendentes diretos dos simbolistas do Paraná, as duas grandes forças 
estéticas do Brasil eram: a tradição e o mistério. Tradição: soma dos momentos supremos, das 
realizações mais expressivas, dos gritos mais profundos do passado do povo. Mistério, isto é, o 
que ainda não está desvendado, o futuro, a esperança, “a ansiedade infinita para o além”... “A 
lâmpada da tradição aclara o caminho. Mas o caminho estende-se para as distâncias insondáveis. 
E, embora marchando a passo firme, o espírito ainda sonha...” (p. 38. Grifos do autor.) 

 

 Nota-se, portanto, a distância desse grupo em relação aos ideais anti-

tradicionalismo com os quais geralmente se identifica o modernismo (que é, 

principalmente, uma identificação baseada nos grupos dominantes, notadamente o 

grupo de Mário de Andrade). Também é notável a ligação, que não foi negada, entre a 

tradição simbolista e esse novo grupo, como colocado na citação. Na verdade, 

geralmente os paranaenses pertencentes a esse grupo são considerados como neo-

simbolistas (BEGA, 2001) ou, como Samways (1988) aponta, na mesma fase dos 

simbolistas. Em Curitiba, chegaram a lançar a revista Fanal, em 1913 – ou seja, em 

fase ainda de predominância do Simbolismo. Chegaram, inclusive, a colaborar para a 
                                                 
3 O próprio Manfredini, que profere o polêmico discurso a favor do Modernismo em 1926, em 1924 
publicara um ataque ao modernismo na Gazeta do Povo. Araújo (1980) também chama a atenção para o 
fato de que, apesar dessa mudança de posição estética, Manfredini continuava um “emilianista” – ou 
seja, artisticamente ligado ao simbolista Emiliano Pernetta, “o que está bem evidente através da sua 
ampla generosidade no emprego de adjetivos” (p.35), como se pode verificar no trecho de seu discurso.  
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divulgação do simbolismo; a obra de Muricy de 1952, Panorama do Simbolismo 

Brasileiro, foi um marco na divulgação do movimento simbolista paranaense, que nos 

centros literários e artísticos, passou ao largo da atenção da crítica, sendo uma 

corrente dominada no campo literário brasileiro (BEGA, 2001). 

 Dessa forma, pode-se perceber uma reprodução das idéias simbolistas na 

corrente espiritualista do modernismo, como se pode notar em trecho de Tasso da 

Silveira, na revista Festa: 

 

 O que sobretudo nos importa é afirmar nossa alma diferente, (porque em toda obra de Deus a 
diferença é que afirma a realidade), embora para em seguida constatarmos o fundo comum de 
infinita similitude que faz de cada povo um irmão de todos os povos, como de cada homem um 
irmão de todos os homens. (...) 
 Do encontro, da fusão dessas correntes subterrâneas de nossa alma nasceram músicas e ritmos 
interiores que o mundo não conhece. Mas que pulsam em nós violentamente, e já têm transmitido 
muitas de suas cadências mais profundas ao que até agora de mais comovido nos foi realizar em 
arte, desde a obscura e espontânea floração da música e da poesia populares até aos acentos 
dominantes das nossas grandes vozes líricas. 
 Mas, como todos os formidáveis anseios raciais, o nosso é um anseio de totalização, de 
expressão integral, de afirmação definitiva.  
 É isto que procuramos com os novos ritmos surpreendentes.  
 É esta a nossa gloriosa audácia espiritual. (SILVEIRA, apud PELLEGRINO JÚNIOR, 1954, p. 34-
35)     

  

 A aceitação dos ideais desse grupo não foi, obviamente, unânime. Pellegrino 

Júnior (1954), citando Mário de Andrade na revista Klaxon, diz que esse autor 

considerava que o grupo de Festa “vivia na sombra, na sua Torre de Marfim, na 

maciota, calado, bem comportado, porém ileso, e até ajudava na pancadaria contra os 

modernistas” (p.35). 

 

 Dessa forma, as idéias modernistas tiveram espaço restrito no Paraná na 

década de 1920, mas havia a informação, veiculada principalmente pela imprensa, 

através de periódicos importantes, como a Gazeta do Povo e O Dia. Durante a década 

de 1930, o episódio modernista no Paraná foi dado por encerrado. Sobre a literatura 

dessa década, comenta Martins (1996) que os anos de 1930 foram um “período mais 

ou menos morto”, no qual havia uma “sensação de um marasmo, de uma morte 

generalizada da literatura”, já que “a situação de Joaquim era constituída da seguinte 

maneira: antes da Joaquim, em geral todos os escritores já pertenciam a uma geração 
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bem antiga e claramente esgotada, não estavam produzindo nada nem mesmo na linha 

de inspiração deles”. Enfatiza que os acadêmicos, paranistas, é que dominavam o 

cenário intelectual paranaense, apesar de chamar a atenção para a atuação de Newton 

Sampaio, que na década de 1930 escreveu ficção, crítica literária, ensaios e crônicas 

para jornais diários do Paraná e do Rio de Janeiro, para onde se mudou. No entanto, 

morreu muito cedo, aos 24 anos, o que leva Martins (1996) a dizer que “enquanto os 

jovens todos morriam, os velhos continuavam vivos”. José Paulo Paes (1996) também 

confirma essa situação, ao comentar que “Curitiba era então, por assim dizer, a cidade 

brasileira com mais acadêmicos por metro quadrado”. Também diz que existiam no 

Paraná, na época do surgimento de Joaquim, quatro ou cinco academias em 

funcionamento, as quais representavam a intelectualidade paranaense – muitas, ainda, 

em moldes parnasianos-simbolistas.  

 

 No campo das artes plásticas, a década de 1930 também teve, como expressão 

dominante, o paranismo e o objetivismo visual dos discípulos de Andersen. No entanto, 

o italiano Guido Viaro chega a Curitiba no ano de 1928. Nascido em Badia Polesine, 

em 1897, se estabelece em Curitiba e começa a lecionar. Viaro teve uma grande 

influência nas artes plásticas paranaenses, tanto por sua atuação enquanto artista 

quanto pela atuação como educador. Sua influência sobre os jovens artistas é 

considerada crucial para o desenvolvimento das novas estéticas modernistas, 

especialmente a tendência expressionista ao qual estava filiado. No entanto, os 

paranistas consagrados ainda ligados a Andersen é que davam o tom das artes 

plásticas paranaenses na década de 1930 (ARAÚJO, 2006). 

 

 Não é de se estranhar, portanto, que frente a esse panorama pouco receptivo às 

estéticas desenvolvidas alhures, a revista Joaquim seja considerada um marco nas 

artes e na literatura paranaenses. Com uma determinada consciência da sua 

localização frente à arte e especialmente frente à arte moderna, Joaquim engendrou 

uma série de tomadas de posição que modificaram o panorama e a situação da arte 

paranaense na década de 1940, nos anos e 21 números em que foi editada (ver Anexo 

1). A revista, realizada por um grupo local de artistas e escritores, e organizada por 
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Dalton Trevisan, é também fruto de uma conjuntura de organização dos intelectuais 

frente à situação intelectual do período. Para isso, faz-se importante analisar duas 

categorias que são com freqüência, utilizadas na revista para designar esse grupo: os 

“moços” e a “província”.    

 

3.2 OS MOÇOS 

 

 Nos primeiros números de Joaquim, foram publicadas diversas “apreciações 

críticas” da própria revista. Já a partir da primeira edição, a revista foi enviada a 

diversos intelectuais, críticos e escritores já consagrados de outros estados, pelo 

sistema de mala direta. Esses críticos respondiam ao envio, com suas opiniões sobre a 

revista e sobre a iniciativa, e muitas vezes essa resposta era publicada na própria 

revista, assim como eram citados os comentários feitos em outros periódicos. A 

primeira apreciação crítica publicada foi a carta de Carlos Drummond de Andrade, 

poeta já consagrado e citado diversas vezes na revista como uma das influências da 

nova geração: 

 
Estou recebendo o primeiro número de “Joaquim”. Ainda bem que continuam a 
surgir no Brasil as revistas de moços. Porque os velhos e os simplesmente 
maduros estão calados, e na sua plenitude parece que desistiram mesmo dessa 
tarefa que toda geração se impõe quando está nascendo: reformar a vida, ou 
simplesmente a literatura (deixar de consegui-lo não tem importância; o 
lamentável é desistir de tentá-lo). (...) Nosso poder de admiração vai se tornando 
tão familiar e nosso poder de destruição tão débil, que a insubordinação dos 
moços, neste ano de 46, é quase um espanto. (n.2) 
 

Outras apreciações críticas foram publicadas nas páginas de Joaquim, muitas vezes 

transcritas de outros meios de comunicação, especialmente de jornais, como A Folha 

da Manhã (de São Paulo), a Gazeta do Povo. Críticos consagrados como Antônio 

Cândido, Tristão de Athayde, Álvaro Lins, entre outros, deram seu parecer sobre 

Joaquim, na maior parte das vezes com a mesma postura de Drummond: felicitação 

pela iniciativa dos  

 
Moços do Paraná estão fazendo uma revista literária, com o estranho título de 
JOAQUIM. Recebemos os dois primeiros números e pudemos ver e sentir quanto 
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há nela de sadio inconformismo, de vigor dos espíritos jovens. (Raul Lima, do 
“Diário de Notícias”. Citado no n.4) 
 

A ênfase na categoria “moços”, também citados como “jovens” ou “novos”, se refere em 

primeiro lugar à idéia de unidade geracional. Mas pode-se também perceber, pelos 

excertos supracitados (que são apenas dois entre vários em que o mesmo comentário é 

reiterado), que a categoria “moços” está correlata às idéias de renovação, 

insubordinação, inconformismo, as quais também inclui. Essa associação pode ser 

entendida se compreendida segundo o conceito de envelhecimento social. Bourdieu 

(2005) coloca que o envelhecimento social é o resultado de diversas tomadas de 

posição realizadas dentro de um determinado campo, e que determinarão a trajetória 

do indivíduo ou do grupo social dentro desse campo. Essas tomadas de posição 

implicam na acumulação do capital específico do campo. Nesse sentido, a entrada no 

campo envolve um investimento inicial que representa a primeira tomada de posição, 

que exclui várias outras e por vezes implica em determinadas relações objetivas dentro 

do campo, que podem determinar ou não as obrigações específicas do agente em 

questão. Assim, pode-se entender que a categoria de “moços”, ou “jovens”, está 

relacionada à ocupação de diversas posições no campo, ao longo do tempo, com a 

acumulação de capital simbólico que lhe é correlata. Os “moços” ou os “novos” são 

aqueles que se definem por sua recente no campo, ou seja, ainda são desprovidos do 

capital específico, pois ainda não realizaram suficientes tomadas de posição para a 

acumulação desse capital. 

 Assim, Bourdieu (2005) atenta para o fato de que não existe, necessariamente, 

uma coincidência entre a idade biológica e a “idade social”, e que a categoria “jovens” 

(ou “moços”, no caso de Joaquim), também pode ter o sentido de “recém-chegados”, 

que não possuem o capital específico do campo em questão, e são os menos 

avançados no processo de legitimação. 

 Já o aspecto das qualidades atribuídas aos moços – irreverência, inovação – 

estão de acordo com o aspecto da mudança, nos campos artístico e literário, já que é 

uma tendência dos campos de produção cultural que aos mais jovens estruturalmente 

caiba a imposição de novos modos de pensamento e expressão, as quais caracterizam 

a mudança estética. Faz-se necessário, então, ver quem eram os “moços” referidos nas 
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apreciações críticas à revista Joaquim, os que participaram e colaboraram com sua 

realização. 

  

 A intelectualidade da década de 1940, como coloca Martins (2005), foi 

caracterizada pela sua sociabilidade em cafés, que se reuniam segundo suas 

afinidades e orientações. Assim, diz Martins (2005) que “era, também, o momento dos 

cafés, não só sentados, mas ideológicos, por afinidades eletivas”. O Café Gaúcho era 

local de freqüência dos revolucionários de 1930, o Café Pátria era local de reunião dos 

partidários do integralismo, e o Café Belas-Artes era caracterizado pela freqüência de 

intelectuais da nova geração, de orientação esquerdista. Como colocado por Paes ([19-

]), que freqüentava o Belas-Artes, outros que também freqüentavam esse Café eram 

Glauco Flores de Sá Brito, Armando Ribeiro Pinto, Samuel Guimarães da Costa e 

Eduardo Rocha Virmont, jornalistas, críticos e escritores. No entanto, comenta o fato de 

que Dalton Trevisan não era freqüentador do Belas-Artes, aparecendo pouco neste 

café. Sua roda era a do outro lado da rua XV, na Livraria Ghignone, local também 

freqüentado pelos críticos literários e ensaístas Wilson Martins e Temístocles Linhares.  

 Assim, não existia em princípio grande ligação entre Dalton Trevisan e a nova 

geração de intelectuais que se reunia no Café Belas-Artes. Este é um ponto 

interessante, pois, como atenta Martins (apud OLIVEIRA, 2005), a roda de Trevisan era 

constituída por pessoas mais velhas do que ele: em 1946, ano de lançamento de 

Joaquim, Trevisan tinha 21 anos; já Wilson Martins, tinha 25, e Temístocles Linhares, 

41 anos. Esses dois últimos são dois dos maiores colaboradores de Joaquim, e já 

tinham uma carreira na crítica literária, sendo nomes reconhecidos dentro e fora do 

Paraná; como colocado no primeiro capítulo, Martins até mesmo foi parte da comitiva 

paranaense que compareceu no Primeiro Congresso de Escritores, em 1945. Nesse 

evento, colocou-se a favor da renovação literária no Paraná, por parte dos moços. 

Recebeu então uma resposta negativa que gerou polêmica entre ele e Valfrido Pilotto, 

que o acusava de diminuir as tradições paranaenses (SAMWAYS, 1988).  Já sobre 

Temístocles Linhares, comenta Paes ([19-]) que “o crítico Temístocles Linhares era o 
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menos jovem de nós, um já senhor de hábitos morigerados, como lhe convinha a 

idade”4. 

 José Paulo Paes e a nova geração de intelectuais freqüentadores do Café Belas-

Artes só passaram a colaborar em Joaquim depois da revista ter sido lançada5, e 

especialmente por conta do II Congresso de Escritores, quando se pretendeu organizar 

uma comitiva paranaense só de jovens. Além disso, havia uma afinidade entre as 

posições desse grupo e a de Dalton Trevisan, que resultou na proposta de renovação 

da literatura e artes do estado. Diz Paes ([19-]) que o grupo que ele freqüentava se 

aproximou de Trevisan “para fazer frente comum com ele na empresa de passar uma 

rasteira nos velhotes acadêmicos”. Dessa forma, havia uma afinidade de intenções e 

objetivos literários que aproximaram, ainda que tardiamente no percurso da revista, 

esses dois grupos.  

 Muito provavelmente, a nova geração estava sendo influenciada por eventos 

externos: como já citado no primeiro capítulo, a partir de 1937 a instituição do Estado 

Novo, a partir de 1939 a Segunda Guerra Mundial. Mas, no ano de 1939, também o 

campo literário sofreu uma importante alteração, quando o alagoano De Plácido e Silva 

fundou a Editora Guaíra e tornou Curitiba um importante centro editorial do país. Esta 

editora teve grande importância, por publicar traduções de romances estrangeiros, 

obras socialistas e também autores nacionais, preferencialmente os consagrados como 

Mário de Andrade, Luís Martins e Sérgio Milliet – citados em Joaquim como influências 

da nova geração (MARTINS, 2005). A fundação dessa editora, portanto, além de ser 

um reflexo da consolidação do campo editorial, também abriu espaço para a maior 

divulgação dos autores contemporâneos – muitos dos quais, nacionais e estrangeiros, 

serão publicados em Joaquim, em tradução feitas muitas vezes pela equipe e 

colaboradores da revista.  

 A revista, como o comentário de Paes ([19-]) revela, foi uma iniciativa de Dalton 

Trevisan. Parece ser unânime a atribuição da idealização e realização da revista, em 

todas as fontes consultadas: Martins, em entrevista (1996), revela que Joaquim não foi 

                                                 
4 Paes faz esse comentário sobre Linhares para ressaltar a proeza de Dalton Trevisan, ao conseguir, 
durante a viagem ao II Congresso de Escritores (em 1947), levar Linhares a um dancing na passagem da 
comitiva pelo Rio de Janeiro. 
5 A primeira colaboração de Paes em Joaquim é no número 14 (outubro de 1947). 
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fundada por um grupo, e sim foi uma criação individual e exclusiva de Dalton Trevisan, 

apesar de que considera que “constituiu-se assim um grupo, digamos, teórico, um 

grupo abstrato, que eram os amigos dele [de Trevisan]. Mas não havia uma coisa 

organizada”, como uma redação ou um grupo empresarial. Poty Lazzarotto, que foi 

ilustrador e está creditado como secretário de algumas edições da revista, em 

entrevista (1996) também confirma que Dalton Trevisan era o centro da revista e de 

suas realizações: apesar de gozar de certo reconhecimento já na época, Poty afirma 

que “o nervo motor de tudo isso era Dalton. Ele é que dirigia, escrevia e propunha 

idéias”, além de também enfatizar o caráter de Trevisan: “O Dalton era um sujeito que 

entusiasmava, com uma tal ansiedade para fazer as coisas que contagiava a gente. E a 

Joaquim era um ponto de efervescência.” 

 Napoleon Potyguara Lazzarotto havia começado muito cedo nas artes; já aos 14 

anos, era ilustrador para o periódico Diário da Tarde, de Curitiba. A década de 1930 foi 

o marco inicial de sua trajetória artística. Em 1942, Poty foi ao Rio de Janeiro, estudar 

através de uma bolsa de estudos concedida pelo então interventor do Estado, Manoel 

Ribas. A vivência no Rio de Janeiro lhe forneceu conhecimentos acerca de uma 

instituição oficial de arte, a Escola Nacional de Belas-Artes, que era um espaço 

concorrido para quem desejava se iniciar na arte. Lá, entrou em contato com o 

expressionismo alemão, influência estética que marcou profundamente sua obra 

artística (LOURENÇO, 2001). Sua contribuição em Joaquim foi iniciada por Dalton 

Trevisan. Os dois se conheceram no ateliê de Guido Viaro, que ficava na Praça 

Zacarias, onde era a Sociedade Dante Alighieri, na ocasião inativa já que os clubes de 

alemães e italianos haviam sido fechados por conta da Segunda Guerra Mundial. 

 Lazzarotto (1996) também fala sobre Guido Viaro, que não apenas colaborou em 

Joaquim, mas também foi entrevistado e teve um artigo sobre sua obra, escrito por 

Trevisan. O artigo, nomeado Viaro, hélas... e abaixo Andersen, publicado no número 7 

de Joaquim, é considerado um dos mais combativos da revista: 

 
Já se disse que se pode elogiar Viaro sem desmerecer Andersen. Pois este é o 
ponto preciso: não se pode (e urge afirmá-lo porque os vinte e um anos me levam 
a colocar o amor à verdade acima de outras conveniências). (...) O caso de 
Andersen, grande tabu da província, é o dos mitos intocáveis e que, no entanto, 
tocados por mão iconoclasta se convertem em mitos mortos e enterrados. Entre 
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Andersen e Viaro nós, os moços, já fizemos a nossa escolha: só nos servem, não 
os mortos, mas a nós os vivos, que criam a arte nova dos tempos novos. 
 

Fica evidente, nesse trecho, a posição de Trevisan, e que em geral é atribuída a 

Joaquim: a irreverência e inovação dos moços também tem como objetivo a destruição 

do passado, representado, no âmbito da pintura, pela figura mítica de Alfredo Andersen, 

considerado o pai da pintura paranaense (ANTONIO, 2001).  

 A categoria “moços” é tratada de forma interessante no caso de Viaro. A 

correspondência entre a posição dos moços e a de Viaro, também em favor da 

renovação estética, transmuta-o simbolicamente num “moço”: 

 
Que lição de coragem para os moços a desse homem, que já tem cabelos brancos 
na cabeça, podendo se instalar na arte que todos gostam, pintar pinheiros do 
Paraná (...). Humildemente, mas com alegria e sem medo, na obscuridade 
medieval da província, ele pinta. E sem fazer concessões ao mundo, ao pão 
nosso, que tanto comprometem, por exemplo, a pintura de Th. de Bona.6 (n.7) 
  

 Esta característica que alinhava Viaro aos moços foi também notada por 

Lazzarotto (1996), que afirmou que “o Viaro era um dos nossos. Só que ele era mais 

velho, mais viajado, um sujeito compreensivo em torno do qual a gente se reunia.” 

Assim, além de servir de exemplo aos moços e compartilhar seus valores, também há a 

apreciação pessoal de Viaro e a caracterização de seu estúdio: 

 
Porque, além dos quadros, há a sua pessoa que é um carro de incêndio com as 
sirenas abertas: o estúdio dele é o foco das idéias revolucionárias em Curitiba, e 
avulta no meio das cabeleiras despenteadas dos moços a sua cabeça grisalha, 
mãos gesticulantes quais asas de palavras e, sem nenhum preconceito, a sua 
turbulência da bater em todas as portas atrás de resposta. (n.7)  
  

 Efetivamente, o ateliê de Viaro é caracterizado por essa confluência de artistas e 

intenso debate. Segundo Romanovski (2007), a partir de 1939, começa a atuar  

conjugando sua produção pessoal com atividades de ensino, criando assim um 

ambiente de atelier libre em seu ateliê. Justino (1995) também enfatiza essa 

característica, do ateliê de Viaro como espaço de convivência e sociabilidade de 
                                                 
6 A exposição que Theodoro de Bona realizou em 1938, com trabalhos de sua estadia em Veneza, foi 
considerada por Viaro uma grande influência em sua obra posterior. Mas, fora essa experiência em 
Veneza, Theodoro de Bona é caracterizado como um discípulo de Andersen. (ARAÚJO, 1980; 2006). 
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artistas. Seu incentivo à produção pessoal e à pesquisa são bastante comentados 

(ESCOLA DE MÚSICA E BELAS-ARTES DO PARANÁ, 1998). Sua atividade de 

docência o levou a formar diversos artistas, tanto em sua Escola de Desenho e Pintura, 

que conjugava o ambiente de ateliê e o ambiente educacional, quanto posteriormente, 

quando se tornou um dos primeiros professores da Escola de Música e Belas-Artes do 

Paraná, fundada em 1948 (PROSSER, 2004). Vários de seus alunos expuseram no 

primeiro Salão Paranaense de Belas-Artes, realizado em 1944. Este Salão foi dividido 

em duas salas: uma para artistas consagrados, e a Sala Livre, para artistas novos. A 

presença de obras de discípulos de Andersen na primeira sala foi grande; a segunda já 

contava com algumas obras de discípulos de Viaro, inclusive que colaborarão em 

Joaquim: Euro Brandão, Leonor Botteri e Esmeraldo Blasi Jr. (JUSTINO, 1995). 

 Outro grande colaborador de Joaquim foi Poty Lazzarotto, que inclusive atuou 

não apenas como ilustrador, mas também como correspondente, quando foi para Paris, 

e também como secretário nas edições 5, 6, e de 16 a 21. Lazzarotto (1996) reconhece 

a influência de Viaro sobre os jovens, mas não se considera muito influenciado por ele, 

pois na época de Joaquim, estava no Rio de Janeiro – o que ele reconhece como uma 

das características de sua colaboração na revista: servir de ponte entre Curitiba e Rio 

de Janeiro. O que, provavelmente, se efetivou: dos ilustradores de Joaquim, a maior 

parte se divide entre o Paraná e o Rio de Janeiro. Assim, temos Poty, Euro Brandão, 

Leonor Botteri, Esmeraldo Blasi Jr. – os três últimos, discípulos de Viaro, o qual também 

colaborou em várias edições da revista. Do Rio de Janeiro, Yllen Kerr, Renina Katz 

(ambos também integrando a equipe da revista, como secretário e redatora, 

respectivamente), e Gianfranco Bonfanti (que também foi secretário), o qual 

provavelmente teve contato com Poty na Escola Nacional de Belas-Artes, que ambos 

freqüentaram.  

 Apesar de Poty cumprir esse importante papel e várias funções, reitera que 

intelectualmente, nunca interferiu na concepção e nos planos da revista que, como já 

vimos, é considerada unanimemente uma realização individual de Dalton Trevisan – na 

época, também bastante “moço” (LAZZAROTTO, 1996). Assim, pelos comentários, tudo 

indica que Dalton Trevisan foi realmente o idealizador e principal realizador de Joaquim, 

articulando os outros colaboradores. Além disso, Joaquim também serviu como veículo 
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de divulgação de sua prosa ficcional, presente em todos os números da revista. Por 

este papel central que, ao que tudo indica, Dalton Trevisan teve na realização da 

revista, é que passaremos brevemente por sua trajetória. 

 Dalton Jérson Trevisan, descendente de italianos, nasceu em Colombo7, em 14 

de junho de 1925. Aos 8 anos, foi admitido no Colégio Iguaçu, e já aos 14 anos 

colaborou na revista O Livro, que apesar de sua publicação irregular nos anos de sua 

duração – de 1939 a 1945 – reuniu alguns intelectuais, inclusive os supracitados 

freqüentadores do Café Belas-Artes. O ginásio foi realizado no Colégio Iguaçu e o 

Intermediário, no Colégio Estadual do Paraná, no qual cursou o pré-jurídico. Em 1941, 

começou sua paixão pelo cinema: freqüentava os cinemas curitibanos da época, o 

Avenida, o Luz, o Imperial. Mais tarde, em 1948, foi anunciada em Joaquim a fundação 

do Clube de Cinema de Curitiba, do qual Trevisan foi conselheiro. As reuniões desse 

clube eram realizadas no mesmo endereço da redação de Joaquim (DICIONARIO 

HISTÓRICO-BIOGRÁFICO DO PARANÁ, 1991). 

 Durante a década de 1940, se tornou assíduo freqüentador da Biblioteca Pública 

do Paraná. No ano de 1940, fez sua primeira investida no campo literário, ao fundar a 

revista ginasiana Tingüi. Para Samways (1988), Tingüi se reveste de enorme 

importância, primeiramente por representar a influência de Rodrigo Júnior, que como 

colocado anteriormente, já na década de 1920 estava discutindo o modernismo, e 

também porque sua biblioteca pessoal era local de reunião de intelectuais e escritores – 

inclusive, do iniciante Dalton Trevisan. A segunda razão apontada para a importância 

de Tingüi seria acompanhar as fases iniciais de Dalton Trevisan, inclusive com suas 

incursões na poesia. Para Samways (1988), Tingüi é testemunho dos passos iniciais da 

carreira do contista, além de preparar diversos pontos sobre estética, arte e literatura, 

que foram retrabalhados, de forma mais refinada, em Joaquim.  

 A redação de Tingüi, autodenominado de órgão dos ginasistas, era no mesmo 

local onde posteriormente seria a redação de Joaquim: Rua Emiliano Perneta, 476. 

                                                 
7 Sanches Neto (1996) coloca que, enquanto fato biográfico, Trevisan ser originalmente de Colombo não 
tem importância, já que Curitiba é sua cidade por adoção. Ainda assim, sugere a possibilidade de que 
isso possa ser considerado, já que a obra de Trevisan desenvolve inicialmente o tema centro versus 
periferia. Como Curitiba é caracterizada como periférica – “provinciana” – Colombo seria a periferia da 
periferia, desdobramento da oposição que permitiria uma leitura de Cemitério de Elefantes, obra de 
Trevisan de 1964. 
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Cruzando-se essa informação com o anúncio que passa a figurar em Joaquim a partir 

de seu quarto número, tem-se que a redação de Joaquim era vizinha à fábrica de 

Louça, Refratário e Vidro João Evaristo Trevisan, cujo endereço é a rua Emiliano 

Perneta, 466. Isso indica que a redação de Joaquim era a própria casa de Trevisan, 

vizinha à fábrica de sua família. 

 Tingüi contou, além de colaborações de Rodrigo Júnior e outros intelectuais da 

época, também com uma única ilustração, de autoria de Guido Viaro. Além disso, 

compartilha um outro membro de sua equipe com Joaquim: Antonio P. Walger, que foi 

diretor-gerente em Tingüi e gerente em Joaquim. Segundo o Dicionário Histórico-

Biográfico do Paraná (1991), a função de Walger era conseguir os patrocínios e 

anúncios das revistas (efetivamente, não existem textos creditados a ele em Joaquim).  

 O nome Tingüi, como apontado no Dicionário (1991), possui ressonâncias 

paranistas, mas a revista já empreendia uma campanha contra os modernistas locais, 

com o argumento de que a maior parte desses modernistas nutria uma relação de 

fachada com as novas estéticas, o que levou ao predomínio do poema-piada e ao 

entendimento da liberdade rítmica entendida como descaso formal. Já Samways (1988) 

aponta que o principal objetivo era despertar o gosto pela poesia e literatura, e “teve, 

desde o início, espírito batalhador e renovador, bem próprios da juventude” (p.45). 

 Com o fim de Tingüi, em 1943, Trevisan se tornou repórter do periódico Diário do 

Paraná, no qual escrevia sobre cinema e também fazia crônicas policiais.  

 No ano de 1945, venceu o concurso de contos do GERPA, sigla para Grupo 

Editor Renascimento do Paraná. Esse grupo possuía o objetivo de apresentar a 

produção literária paranaense e nacional, com um programa bastante abrangente que 

visava divulgar produções de velhos, novos e novíssimos. Apesar de algumas edições 

lançadas, bem como o concurso de contos vencido por Trevisan, o propósito foi 

incompreendido, além da proposta que “pecou pela ânsia de reviver autores de uma 

arte passadista” (SAMWAYS, 1988, p.53). O conto de Trevisan, vencedor desse 

concurso, foi “Notícia de jornal”, republicado no segundo número de Joaquim.  

 No ano de 1945, Trevisan também publicou sua primeira novela, Sonata ao Luar, 

ilustrada por Guido Viaro. Em maio deste mesmo ano, explodiu um forno da fábrica de 

louças Trevisan. Dalton sofreu lesões: uma fratura no crânio, e precisou passar um mês 
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no hospital. Sobre o ocorrido, revelou que nesse dia nasceu o escritor, pois olhou a 

morte nos olhos, e teve a revelação de que era mortal8.  

 No ano seguinte, 1946, ingressa no curso de Direito da Universidade Federal do 

Paraná. É também o ano de lançamento de Joaquim. Dalton tinha, assim, 21 anos à 

época. 

 Pelo próprio título de Joaquim, pode-se perceber que as influências paranistas 

que o nome da revista anterior de Trevisan passava (Tingüi) foram anuladas. Pelo 

contrário, o nome indica que não havia nenhum tipo de exaltação ou mito: um nome 

escolhido por ser comum. Indicava assim a preferência, manifestada em muitos dos 

temas dos moços da revista (notadamente, Poty e Trevisan), pela temática social que 

enfocava o homem, e freqüentemente o trabalhador, e seu meio. Nesse sentido, de 

valorização do comum, é que a revista Joaquim porta em todas as suas edições a frase 

em homenagem a todos os Joaquins do Brasil.  

 Quando Dalton Trevisan teve a idéia da criação de Joaquim, foi a Erasmo Pilotto, 

que acolheu a idéia. Pilotto foi parte da direção da revista, participando com textos a te 

seu quarto número. Também, no entanto, era de uma geração anterior à de Dalton 

Trevisan. Em 1946, era educador, com diversas experiências com relação às propostas 

do Movimento pela Escola Nova, no qual se destacou (MARACH; VIEIRA, 2007). 

Freqüentava também, à época, o ateliê de Viaro, com quem dividia portanto inclinações 

educacionais – apesar da diferença de formação entre eles (Pilotto se caracterizando 

pela vinculação ao Movimento, Viaro com um perfil mais autodidata), pode-se notar que 

partilhavam de pontos em comum, até esse momento: ambos sustentavam que 

espontaneidade e livre-criação eram, ou deveriam ser parte do processo educacional, 

enfocado na pesquisa e na valorização do indivíduo. (OSINSKI, 2007). 

 Pode-se notar, portanto, que apesar do contato com os “moços”, o idealizador de 

Joaquim possuía bastante contato com gerações anteriores, de intelectuais já 

consagrados. De fato, biologicamente existe uma proximidade maior entre Trevisan e 

os ilustradores da revista do que boa parte dos colaboradores nas áreas de crítica 

literária e de ensaios, como se pode perceber no quadro a seguir. 

                                                 
8 Apesar do provável exagero estilístico na afirmação decorrente desse acidente na fábrica, seria 
interessante ressaltá-la como um possível início de uso de estratégias que resultarão, posteriormente, na 
construção da mitologia do “vampiro de Curitiba”.  
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COLABORADORES ANO DE NASCIMENTO 
Guido Viaro 1897 

Temístocles Linhares 1905 
Erasmo Pilotto 1910 

Nilo Previdi 1913 
Leonor Botteri 1916 

Esmeraldo Blasi Jr. 1917 
Wilson Martins 1921 
Poty Lazzarotto 1924 
Euro Brandão 1924 

Gianfranco Bonfanti 1924 
Yllen Kerr 1924 

Dalton Trevisan 1925 
Renina Katz 1925 

Nacim Bacila Neto 1925 
José Paulo Paes 1926 
Waltensir Dutra ? 

 

 Ao que tudo indica, essa convivência com gerações anteriores, e de várias 

formas, ligadas ao contexto artístico e literário externo ao Paraná predispôs Trevisan ao 

desenvolvimento de uma série de percepções que o inclinavam a uma postura 

subversiva com relação ao paranismo, e ao provincianismo curitibano. De um lado, a 

convivência com os educadores Guido Viaro e Erasmo Pilotto, para os quais a atividade 

educacional era, primeiramente, uma atividade de incentivo à produção pessoal, 

individual, e à pesquisa, e sem foco na transmissão e reprodução de conteúdos. De 

outro lado, a convivência com Martins e Linhares, e provavelmente também a 

convivência na biblioteca de Rodrigo Júnior, e no ateliê de Guido Viaro, que já havia 

morado em Paris, o predispôs a entrar em contato com o que estava sendo feito de 

mais atual e recente no campo literário. Pode-se dizer, assim, que as intenções 

subversivas de Trevisan, influenciadas pelo contexto da Segunda Guerra e da ditadura 

de Vargas foram determinantes na construção de um habitus que se configurou, em 

1946, numa tomada de posição que o colocou frontalmente contra aqueles que, em 

nível paranaense, eram consagrados. Essa hipótese é reforçada quando percebemos 

que vários dos “novos” que atuaram em Joaquim atuam nas artes plásticas, e vários 

deles (como Bonfanti, Katz, Kerr) provavelmente se ligaram à revista por meio de Poty, 
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e não por uma ligação pessoal com Trevisan. Ou então, como é o caso de Paes e 

Bacila Neto, se ligaram à revista posteriormente à sua idealização e concretização.  

 Este ponto enfatiza a individualidade de Trevisan como agente máximo na 

concretização da revista, e leva a um segundo ponto, considerado por Martins (1996): a 

Joaquim era considerada uma revista de jovens e não como uma revista de escritores, 

embora muitos escritores já reconhecidos, maduros, estivessem em Joaquim. Além 

disso, outro aspecto importante, apontado por Araújo (2006), era a independência de 

Joaquim: creditada algumas vezes ao financiamento da revista por parte do pai de 

Trevisan, e em outras vezes à publicidade nela contida, a revista não tinha vínculos 

institucionais com editoras ou instituições públicas. Assim, Joaquim  “não tem patrões e, 

portanto, é livre para expressar suas idéias.” (ARAÚJO, 2006, p. 82) Este é um ponto 

importante a ser considerado, já que, em âmbito local, Joaquim - especialmente através 

dos textos de Trevisan - negava boa parte do que se produzia e se pensava acerca do 

local onde surgiu. 
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4 A SUPERAÇÃO DA PROVÍNCIA 

 

4.1 A PROVÍNCIA 

 

 Uma das categorias mais freqüentemente usadas para designar o Paraná, 

adquirindo significados diferenciados conforme os autores e os contextos em que está 

sendo utilizada é a categoria de “província”. 

 Originalmente, “província” é a designação recebida pelas unidades da esfera 

regional do aparelho escravista moderno – ou seja, “província” é a designação das 

unidades no período imperial. Após a Proclamação da República, a designação 

“província” é alterada para “estado”, que representa a nova unidade da esfera regional 

do aparelho de Estado burguês (OLIVEIRA, 2001). No entanto, nas páginas de 

Joaquim, a palavra é utilizada, especialmente, para demarcar o contraste entre 

“província” e “metrópole” (SANCHES NETO, 1996). As metrópoles, em nível nacional, 

eram especialmente o Rio de Janeiro e São Paulo. As províncias seriam, portanto, os 

locais fora desse eixo. 

 Esta antinomia entre província e metrópole é homóloga à oposição periferia-

centro, que é o eixo estruturante principal das definições da revista quanto à sua 

posição numa hierarquia de atualização e atualidade artísticas. Como coloca Oliveira 

(1997), sobre a Antropologia – e que serve como caso homólogo, nesse ponto, ao 

presente objeto - as regiões de centro são aquelas nas quais a arte e a literatura 

modernas surgiram e se consolidaram originalmente. O mundo provinciano é 

dependente, nesse sentido, da cultura e dos modismos das metrópoles. Assim, em 

concepção que será desenvolvida em sua posterior, para Trevisan “a província, antes 

de mais nada, é o lugar da reprodução servil.” (SANCHES NETO, 1996, p.10).  

 Assim, a tendência dos autores e entrevistados em Joaquim é perceber a 

incorporação dos valores modernos e modernistas no Paraná como atraso, que é 

medido, na maior parte das vezes, pela distância temporal de atualização artística e 

literária com relação às metrópoles nacionais, Rio de Janeiro e São Paulo. Nesse caso, 

a concepção de província e o conceito do grupo de Joaquim acerca do Paraná tornam-

se altamente pejorativos – em contraste nítido à identidade paranista que viera sendo 
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construída nas duas décadas anteriores, que, para Joaquim, se baseava não só na 

distância da província com relação à metrópole, mas no conceito de provincianismo: “o 

aqui é o centro do mundo” (SANCHES NETO, 1996, p. 27). 

 Faz-se interessante notar que, na verdade, essa relação de periferia perpassa a 

produção artística também nestas metrópoles. A dicotomia entre centro e periferia pode 

ser desdobrada em vários níveis, de forma que, dependendo do parâmetro de 

comparação, há uma série que pode ser expressa da seguinte forma: 

  
 Centro               -  Periferia 
 Metrópole          -  Província  
 São Paulo / Rio -  Paraná 
 Europa              -  São Paulo / Rio  
 
Disso decorrem dois pontos: o primeiro, do caráter relativista da oposição efetuada. A 

análise de Miceli (2003) é fecunda, se vista sobre essa ótica: se a oposição 

propriamente estética realizada pelos modernistas paulistas em relação à arte de 

caráter marcadamente acadêmico se reveste de caráter de ruptura em âmbito nacional, 

pode-se perceber a partir da comparação visual como na verdade as novas estéticas 

das artes visuais devem à estética desenvolvida na Europa.  

 Em segundo lugar, há de se considerar a posição do Paraná, caracterizada por 

uma condição de ser duplamente periférica: tanto em relação aos centros nacionais de 

produção de arte e literatura, mas também em função à distância com relação aos 

centros mundiais. Sobre este ponto, a entrevista concedida por Poty (que havia 

acabado de voltar do Rio de Janeiro e visto uma exposição de arte francesa lá) a 

Erasmo Pilotto, no número 1 da revista, é significativa sobre a compreensão nativa 

desta distância: 

 
Na exposição de arte francesa contemporânea, as obras foram distribuídas por 
diversas salas: a primeira, a sala dos antigos, na qual figuram Picasso, Matisse, 
Braque. Saliento isso para mostrar o atraso com que assimilamos, ainda hoje, as 
tendências de arte que agitam o mundo. E si pensarmos, então, no Paraná... 
Novidades de mais de 40 anos! Não chegamos nem a começar a experimentar o 
que já foi talvez superado! 
 
 A distância que advém, entre outros fatores, da conjuntura diferenciada, da 

organização das três coordenadas apontadas por Anderson (2002), não são vistas 
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pelos agentes que se pretendem transformadores como uma temporalidade 

diferenciada, que suscita em momentos diferentes as questões da modernidade e do 

modernismo. São, ao contrário, vistas como atraso, denunciando uma visão histórica 

que reforça uma visão de compartilhamento de intenções e objetivos em termos de arte 

e literatura, independente das particularidades locais. O atraso é visto como negativo, 

indicativo de uma situação indesejável que é a falta de atualização na arte - e que 

deveria, segundo os agentes, ser sanado.  

 A proposta de Joaquim, portanto, seria atuar neste nicho de atraso, atualizando a 

arte paranaense e a integrando às discussões contemporâneas acerca da arte, da 

literatura e da crítica (ARAÚJO, 2006).  

 Estar inserido nessa antinomia prática entre província e metrópole levou a um 

interessante paradoxo: a atualização do Paraná e a superação do alegado atraso 

dependia de assumir a condição provinciana do Paraná. Como Martins (1996) coloca, 

“a salvação da província é contraditória, ela está na superação da província”. 

 Pode-se, por esse ângulo, redimensionar o papel de Wilson Martins e Poty: 

ambos serviram de ponte entre a província e as metropóles – entre o Paraná e as 

metrópoles São Paulo e Rio de Janeiro, e também Paris, para onde tanto Martins 

quanto Poty viajaram, ainda durante o tempo de duração de Joaquim.  

 A identidade do Paraná, construída por Joaquim, é portanto extremamente 

crítica, especialmente do propagado progresso do Paraná, visão sustentada pelos 

paranistas. Esta crítica é evidenciada quando se toma como exemplo uma das seções 

de Joaquim, em que a categoria província é colocada em prática. Essa seção é 

chamada Oh! As idéias da província... e, conforme nota no número 4 de Joaquim, era 

editada por Dalton Trevisan. A coluna não foi sistematicamente publicada (como, no 

geral, a maior parte das colunas e seções). Apenas sete foram publicadas, nos 

primeiros meses de circulação da revista.  A coluna se constituía num excerto curto de 

alguma outra publicação curitibana. Em geral, não se realizavam intervenções no texto. 

A única intervenção era o próprio título da seção, evidenciando a ironia com relação ao 

conteúdo do excerto publicado – o qual, invariavelmente, revelava uma postura 

tradicionalista (DIAS, 2005). A realização dessa ironia posicionava a revista em situação 

oposta às tendências tradicionalistas dos excertos e a seus partidários. Assim, no 
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número 1 de Joaquim, a primeira coluna Oh! As idéias da província... contém o seguinte 

excerto: 

 
O sr. Valfrido Piloto é o maior prosador paranaense. 
  J. SERRO AZUL, na “Gazeta do Povo”. 
 
Com a categoria província relacionada a tradicionalismo e atraso, que são valores 

opostos aos preconizados pelos participantes e partidários de Joaquim, acaba-se por 

desvalorizar aquilo que é enquadrado como relacionado a ela. 

 Percebe-se, na revista, que a categoria província também é bastante utilizada 

não apenas pelos paranaenses. Nas críticas feitas à revista, pode-se perceber que, em 

certos momentos, embora exista uma consciência da distância, a província é vista como 

prolífica – e especialmente no momento considerado, o qual presencia não apenas o 

surgimento de Joaquim enquanto expressão artística e literária fora do eixo Rio-São 

Paulo, mas várias outras revistas de “novos”, muitas das quais foram anunciadas em 

Joaquim. Esses anúncios eram feitos na seção Revista de Livros, na qual se davam as 

notícias sobre livros recebidos, edições novas e também sobre as novas revistas que 

eram enviadas à redação, muito provavelmente em face da ótima recepção de que 

Joaquim desfrutou, desde o início de sua publicação (LAZZAROTTO, 2006). 

 As revistas de novos anunciadas em Joaquim, tinham por muitas vezes suas 

origens também em outras “províncias”. Como se pode perceber no Anexo 2, na 

década de 1940 várias revistas foram editadas, e tudo indica que provocaram uma 

circulação e intercâmbio de informações. Pode-se notar este ponto pela alta quantidade 

de revistas que Joaquim recebeu, pela variedade de locais onde eram editadas e 

também pela presença de diversos textos destes “novos” que foram editados em 

Joaquim. 

 Amaral (1987) coloca essa variedade de revistas, surgidas na década de 1940, 

como um reflexo de uma preocupação social que se desdobrou, dentro das artes, tanto 

em arte social quanto em militância política. Se, de um lado, pode-se ver que essas 

várias revistas (inclusive Joaquim) tiveram a preocupação de realizar uma arte mais 

ligada ao social - como coloca Araújo (2006), ao enfatizar o humanismo social da 

geração de 1940 -, também pode-se notar que o fato dessas revistas aparecerem 

muitas vezes nas províncias também promove uma integração delas no mapa da arte e 
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da literatura. Como apontam Poty (1996), Martins (1996), e as seções de apreciação 

crítica publicadas na revista, a recepção de Joaquim foi muito boa e praticamente 

imediata, até mesmo nas metrópoles. Isso leva a crer que, como Paes (1996) disse, 

Dalton Trevisan metropolizou Curitiba através do cosmopolitismo de Joaquim, tornou-a 

“umbigo do mundo”.  

 

4.2 DIÁLOGOS 

 

 As categorias de “moços” e “província” podem dizer sobre a identidade assumida 

e atribuída aos idealizadores e participantes de Joaquim. Assim, pode-se perceber que 

ambas as atribuições – especialmente a da juventude – propiciam tomadas de posição 

que favorecem os embates dos menos desprovidos de capital específico, que 

geralmente são os mais jovens estruturalmente, contra aqueles que, mais avançados 

no processo de legitimação, tendem a lutar pela conservação de seu capital.  

 De fato, segundo a teoria dos campos de Bourdieu (2005), a história dos campos 

se faz na luta entre seus agentes. Esta luta nos campos artístico e literário toma a forma 

de uma luta pela própria definição do que é legítimo – ou seja, do que pode ser 

considerado arte ou não. Assim, as regras nos campos de produção cultural estão 

sendo disputadas pelos agentes, e o que está em jogo é o poder de definir quem está 

no jogo.  

 Considerando, como Bourdieu, que o campo é, nesse aspecto, o espaço das 

posições e das tomadas de posições atuais e potenciais, pode-se dizer que em âmbito 

local, a posição tomada pelos partidários da revista Joaquim foi a de se opor 

abertamente aos paranistas e à visão progressista do Paraná. Para tanto, se 

apropriaram do conceito de província. 

 Assim como Bourdieu, Bakhtin (1986) também coloca que, dentro de uma 

mesma comunidade semiótica, existe uma disputa, que advém do confronto de 

interesses sociais, que acaba por tornar o signo uma arena. Todo signo, portanto, toda 

definição e todo significado estão em disputa pelo agentes da comunidade semiótica. 

Nenhum signo, portanto, pode ser desvinculado do contexto ideológico em que se 
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insere: pelo contrário, os signos adquirem seu sentido através da própria disputa pelo 

seu sentido. 

 Dessa forma, tomamos como exemplo três textos publicados em Joaquim, que 

dão uma boa dimensão dos embates no campo literário, engendrados em âmbito local. 

O primeiro desses textos é um dos mais conhecidos da revista, e o mais citado na 

literatura: publicado no número 2 de Joaquim, Emiliano, poeta medíocre. O segundo 

não foi citado na bibliografia verificada. É uma apreciação crítica que, sob o título de 

Joaquim, foi publicada no oitavo número da revista, e é transcrita do periódico A Manhã 

de 16 de janeiro de 1947. O terceiro texto, também bastante citado na bibliografia, é o 

texto que abre o número 9 da revista, A geração dos vinte anos na ilha – o qual, 

segundo a investigação, é em parte resposta à apreciação de Tasso da Silveira.  

 Estes três textos – presentes na íntegra no Anexo 3 - engendram um diálogo, e 

utilizam de forma contundente as categorias de “moços” e a de “província”. Também 

acabam por revelar as principais intenções da revista Joaquim, e de Dalton Trevisan, 

que escreveu dois dos textos apresentados – os que representam, de forma geral, a 

posição da revista enquanto publicação de divulgação do trabalho da nova geração. A 

apreciação crítica foi escrita por Tasso da Silveira, escritor paranaense, já consagrado, 

radicado no Rio de Janeiro, e que participou da corrente espiritualista do modernismo, 

como colocado no segundo capítulo. 

  

 A apreciação crítica de Tasso da Silveira deve muito a seu percurso. O tom de 

seu texto é bastante nostálgico. 

 

Não imaginam os moços que fazem esta revista o quanto ela tem, 
verdadeiramente, de “mensagem” para mim. Por mais infenso que seja a algumas 
de suas diretivas, sinto nas suas páginas o ar puro e o claro sol da terra 
adolescente de que ela vem, que é a minha, e cujo clima de espírito reflete a 
natureza mediterrânea provençal, que a faz tão diferente entre as outras terras do 
Brasil (...) 
 
Dessa forma, Tasso da Silveira não nega a especificidade do Paraná, enquanto 

possuidor de uma identidade diferenciada dentro do Brasil – por mais que esteja exilado 

dela. Também não nega o trabalho daqueles que fazem parte da revista: 
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sabem todos que “JOAQUIM” é expressão da inteligência jovem do Planalto 
Paranaense, do qual desde o tempo de Saint Hilaire se louva a claridade, a 
benignidade, o frescor, a beleza excepcionais. 
 
Pode-se perceber, portanto, que não há, em princípio, um ataque direto a Joaquim, o 

que se confirma quando Tasso comenta sobre dois talentos individuais:  

 

 Ao lado de Dalton Trevisan e de outros, atua na revista a penetrante e 
equilibrada conciência crítica de Temístocles Linhares, que o Brasil inteiro 
conhece.  
 Bastariam estes dois valores para dar significação a “JOAQUIM”. E foi bom 
que eles se conjugassem para a tarefa, pois são, respectivamente, um poeta e um 
pensador genuinos, dos que melhor podem abrir para a alma do Planalto 
perspectivas novas de sonho e pensamento.  
 

 No entanto, apesar de não negar o talento de nenhum dos dois, elogia muito o 

ensaio de Temístocles Linhares, Raízes do Simbolismo no Paraná, publicado no 

número 6 da revista – em que Linhares procura, em uma perspectiva compreensiva que 

deve muito a Roger Bastide, entender a emergência do simbolismo no estado. Sobre 

esse mesmo tópico, critica a postura de Dalton Trevisan, tanto pelo seu texto Emiliano, 

poeta medíocre, quanto pelo ataque contido no texto “Minha cidade”, dois textos que 

contêm, em maior ou menor grau, ataques aos simbolistas. No entanto, Tasso da 

Silveira possui uma explicação para a atitude de Trevisan: 

 

 Em alguns de seus números sucessivos “JOAQUIM” publicou certas coisas 
que eu não poderia considerar agradáveis. O ataque a Emiliano Perneta, por 
exemplo, levado a efeito por simples prurido de irreverência, tão natural nos 
moços, mas que os pulhas da crítica esquerdista receberam como sintoma 
expressivo de um novo gênio criador no Paraná. Esse ataque, no entanto, era 
firmado por Dalton Trevisan. A um poeta da qualidade de Trevisan perdoam-se 
impertinências. O autor de “Sonata ao Luar”, novela tão densa de poesia, e que li 
com o mais alto encantamento, verá mais tarde como seu gesto foi pobre de 
sentido.  
 

O “prurido de irreverência”, que nas apreciações críticas geralmente é considerado uma 

das qualidades dos “moços”, para Tasso da Silveira é uma qualidade negativa, que 

levou a uma atitude “desprovida de sentido”. Assim, Tasso, apesar de não criticar a 

proposta geral da revista, caracteriza esse esforço de insubordinação como algo 
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negativo - embora se esforce por mostrar que o entenda, por já tenha feito parte de seu 

passado: 

 

Seja como for, “JOAQUIM” é de fato uma “mensagem”. Na acepção geral do 
vocábulo, e na acepção particular que lhe dei no começo desta nota. É uma 
“mensagem”, sobretudo, para mim mesmo. E que vem como se fosse, não 
apenas do torrão amado, mas ainda de mais longe: do fundo de minha própria 
adolescência. É toda a minha ansiedade antiga que nela revejo. A ansiedade de 
beleza e harmonia, e doçura e pureza, que nasceu à visão dos céus, das colinas, 
dos pinheirais, dos horizontes, dos perfis de montanha, dos vergéis floridos, das 
casas de táboa, dos poços, dos cêrcos de ripas do Planalto, - que vim cantando à 
minha maneira ao longo da existência.  
 
Nota-se que Tasso da Silveira aceita com reservas a mensagem dos “moços” da 

província de onde veio. Com um sentimento nostálgico de exílio de sua terra natal – a 

qual louva, assim como propõe o espírito paranista -, critica os esforços de Dalton 

Trevisan que são vistos com simpatia por boa parte dos críticos e da nova geração, que 

como Martins coloca, procuram a superação da Província.  

 Dessa forma, é com humor que a apreciação crítica de Drummond de Andrade 

no número 2 da revista - já citada no subitem 3.1 - avalia a insubordinação de Trevisan: 

 

Que delícia uma revista cuja redação é na rua Emiliano Perneta, 476, e que 
promete publicar em seu segundo número um artigo sob o título “Emiliano, poeta 
medíocre!” 
 

 Efetivamente, apenas o título do texto de Trevisan já dá noções do teor 

combativo do texto, e é significativa a observação de Drummond, já que a nomeação de 

uma rua com o nome daquele que foi considerado o Príncipe dos Poetas Paranaenses 

dá a dimensão da consagração que esse poeta teve, ainda em vida. 

 

 Emiliano Perneta é considerado um dos principais poetas da geração simbolista. 

Nascido em 1866 em Curitiba, Perneta participou de momentos da vida literária e 

política do país, tendo morado em São Paulo e no Rio de Janeiro. Foi considerado, 

como aponta o texto de Trevisan, como um referencial na literatura paranaense, até 

muito depois de sua morte. Para Trevisan, essa consideração se deve exclusivamente 

ao caráter carismático que lhe foi atribuído: 
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E como explicar, então, a admiração de tantos paranaenses, como Santa Rita, 
Ermelino de Leão, Nestor Vitor, Andrade Muricy, Tasso da Silveira, Erasmo 
Pilotto, por um mau poeta? É que, se era poeta mau, Emiliano foi também uma 
pessoa encantadora, com uma personalidade imponente, conversador mágico, 
bom amigo. Para a Curitiba colonial de então, com seus ares de príncipe no exílio, 
seu cachimbo de Flaubert, a blusa de veludo de Baudelaire, o colete vermelho de 
Gaultier, ele – mais do que qualquer um – era o ar de Paris, Paris, o ledor do 
Mercure de France, o boêmio que escandalizou os pais de família – uma grande 
promessa, enfim! E a província cingiu-lhe a fronte com uma coroa de louros, afim 
de ele julgar-se, em sua vaidade e no seu orgulho, o eleito dos deuses; esta é a 
culpa da província, esta é a culpa de Emiliano também.  
 

 Formado em Direito, Emiliano Perneta graduou-se na tarde de 15 de novembro 

de 1889, e foi orador da turma, demonstrando em seu discurso sua vinculação política 

aos ideais republicanos.  

 

lendo-se-lhe a vida, ganha um significado simbólico o episódio de seu discurso 
de formatura, como bacharel, na tarde de 15 de Novembro de 1889, esse seu 
discurso em que bradava pela República... o poeta ignorava que a República fora 
proclamada na manhã daquele dia.  
 

 Segundo Oliveira (2005), Emiliano foi inegavelmente um incentivador do 

movimento simbolista, não apenas em Curitiba – para onde retornou em 1896, mas 

também nas metrópoles. No entanto, lançou apenas dois livros fora de Curitiba, em São 

Paulo. Apenas um deles era de poesia; o outro, por ser um manifesto republicano, foi 

publicado com um pseudônimo. Seus outros livros foram publicados em Curitiba, 

incluindo Ilusão, o qual foi recebido com uma festa que terminou com sua consagração 

como “Príncipe dos poetas paranaenses”.  

 

Depois de escrever duas quadrinhas, datava: “Num País de Bárbaros”, ah! 
ingrato, porque depois a província sagrou-o, em cerimônia pública, - qual um 
trágico cantor do exército do Pará – com uma coroa de louros naturais! 
  

 O lançamento de Ilusão, bem como a festa de lançamento e a atribuição do título 

supracitado ocorreram em 1911, ano em que ainda estava vivo. Emiliano só veio a 

falecer em 1921, apesar de que, como colocado no texto de Trevisan, gozava de amplo 
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reconhecimento entre os intelectuais paranaenses até a década de 1940. Entre eles, 

Tasso da Silveira, que critica o ataque de Trevisan, e até mesmo Erasmo Pilotto.9 

 Esses intelectuais paranaenses estavam ainda em atividade na década de 1940, 

e portanto, Trevisan utiliza esse vínculo pessoal que tiveram com Emiliano para alegar 

que o mito de Emiliano é eficiente caso se considere a figura de Emiliano. Defende, 

portanto, que o que se avalia em Emiliano é sua personalidade, e não sua arte. 

 

 O que há nele de solução simbolista não passa de fórmula acadêmica, com 
teoria de correspondências, as assonâncias, e o mais que segue. Tudo que fez, 
foi transportar para nossa língua um figurino de escola, sem nada lhe dar de 
contribuição pessoal, antes cortando mal as mangas e errando nas medidas de 
um terno talhado pelos franceses.  
 

 Não satisfeito em criticar a forma, em Emiliano Perneta, critica também o 

conteúdo de sua poesia, que segundo Trevisan, é uma POESIA DE DIA DA ÁRVORE: 

 

 De uma inspiração rasa como capim – mesmo que se diga que foi refinada -
, quando desejava ver a claridade do sol, fechava as janelas e acendia um 
fósforo... Falta céu e amor à sua poesia (...) Os seus temas, sem nenhum sentido 
ecumênico, são artificiais como florinhas coloridas de papel, Apolo, oh! o Apolo, 
adultério de Juno oh! o adultério de Juno, d. Juan oh! o d. Juan, lírios, neves, a 
cigarra e a estrela, o gato e o sapato... Sempre a casinha de chocolate (...) 
 
 Dessa forma, pode-se notar que Dalton Trevisan critica a forma, o conteúdo e a 

personalidade de Emiliano Perneta, a qual caracteriza como frustrada. 

 

Porém, antes de falar-se em sua experiência poética é preciso, antes ainda, falar-
se em seu ressentimento, a sua impotência de homem, que desviou sua 
inquietude e insatisfação mais a um plano pessoal do que artístico. 
   

 Assim, o argumento de Trevisan é muito claro: não existem motivos para a 

mística de Emiliano, que foi um homem frustrado, mau poeta que seguiu fórmulas 

acadêmicas e que não tem lugar no coração do povo. Mas, além disso, o texto de 

                                                 
9 É significativo o fato de que Trevisan cita Erasmo Pilotto em “Emiliano, poeta medíocre”. Indica, como 
coloca Martins, que Joaquim era resultado de um “grupo abstrato”, no qual diferentes idéias e visões de 
mundo – e sobre a Província – coexistiam, não se constituindo num grupo estruturado com ponto de vista 
único sobre as questões abordadas. 
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Trevisan engendra as duas categorias do capítulo anterior. Assim, percebe-se que seu 

texto, para além do achincalhamento de Emiliano Perneta, é uma negação, em primeiro 

lugar, a uma tradição que não mais diz respeito ao tempo em que se vive. As gerações 

anteriores de literatos paranaenses, segundo Trevisan, têm seus motivos sentimentais 

para nutrir a mística de Emiliano. Já as novas gerações, não. 

 

Há, no Paraná, por razões sentimentais, a mística de Emiliano, que não tem raízes 
na admiração dos moços; eles não a aceitam e a repudiam. Não é em vão que a 
nossa geração, com sua mentalidade formada entre o suor, o sangue e as 
lágrimas de duas guerras mundiais, sofrendo a sua inquietude tremenda, a provar 
experiências decisivas na própria carne, procedeu como um motivo de 
sobrevivência a subversão de todos os valores. Nossa geração não quer mais 
nutrir-se de equívocos que a afastem da rua dos homens.  
 

 Como vimos, na década de 1940 se realizava, frente à Segunda Guerra Mundial 

e ao avanço do nazi-fascismo, um questionamento sobre a função política do 

intelectual. Esse posicionamento não se traduzia, em Joaquim, em partidarismo, o que 

não significa que não houvesse uma preocupação com os problemas de seu tempo. 

Essa característica afastava ideologicamente os “moços” dos simbolistas. Sentia-se que 

a poesia simbolista, voltada para o sonho, para a sugestão, não dava conta da 

realidade então atual, como alegado por Trevisan. Este ponto de vista, não apenas 

contra Emiliano, mas contra os simbolistas em geral, foi colocado em Joaquim desde 

seu primeiro número, como no conto O Anarco-Sindicalista. Neste conto, Adriano 

Robine conta a história de um sapateiro português, Timóteo Barbalhão, que se 

identificava com o anarco-sindicalismo:  

 

Eu então me dirigi para onde Barbalhão indicava, e li o magnífico soneto de 
Silveira Netto sôbre o grande Chopin. Terminando eu a leitura, o anarco-
sindicalista, disse-me: “Como os poetas são seres privilegiados... Veja só, como 
é que de um bichinho tão pequeno como é o chopim os poetas podem fazer 
coisas tão lindas... (Adriano Robine, n.1) 
  

 Para os moços, a poesia simbolista não estava mais de acordo com os 

problemas que a nova época apresentava. Além dos ataques explícitos, isso também 
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motivou, entre outros fatores, uma série de escolhas estéticas – notoriamente, a 

preferência de Dalton Trevisan pelo homem comum que figura em sua prosa ficcional. 

 Além do fator geracional, há outro que se conjuga a ele e afasta ainda mais os 

moços do simbolismo de Emiliano Perneta. Também há em Emiliano, poeta medíocre 

uma visão crítica da província. De fato, apesar de achincalhar Emiliano Perneta, Dalton 

Trevisan não atribui a culpa somente a ele. A frase que abre o texto é explícita, nesse 

fator. 

 

 Emiliano Perneta foi uma vítima da província, em vida e na morte. Em vida, 
a província não permitiu que ele fosse o grande poeta que podia ser, e, na morte, 
o cultua como sendo o poeta que não foi.  
 
 
 No ponto de vista de Dalton Trevisan, nota-se que o problema com a mística de 

Emiliano é o próprio ambiente de província, que transfigurou um poeta medíocre em 

Príncipe dos Poetas Paranaenses, e fez com que intelectuais o reverenciassem, apesar 

da poesia de Ilusão não dar conta do novo tempo e das novas questões que eram 

colocadas aos intelectuais. Em favor de seu ponto de vista, Trevisan também traz 

outros argumentos: notoriamente, a posição dominada do simbolismo dentro das 

correntes literárias brasileiras, como também verificou Bega (2001). Assim, coloca 

Trevisan que 

 

 No Brasil, em primeiro lugar, revelou-se o simbolismo sem a importância 
das outras escolas (...) 
 

E além disso, dentre os poetas simbolistas, Trevisan considera Perneta o menor. 

Mobiliza em seu favor o silêncio da crítica sobre ele.  

 

 Além da prova feita pelos seus próprios versos, por que argumento mais 
irretorquível a favor de sua mediocridade do que a nenhuma importância que lhe 
dão os grandes críticos de hoje, Álvaro Lins, Antônio Cândido, Tristão de Ataíde, 
Sérgio Milliet, Mário de Andrade? Ronald de Carvalho, por sinal, nem o citou, 
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como poeta menor que fosse, em sua obrigatória “Pequena História da Literatura 
Brasileira”. E o silêncio dos críticos é, sem dúvida, também uma opinião.10 
  
 Dessa forma, Trevisan age por deslegitimar a posição privilegiada concedida à 

figura de Emiliano Perneta nas letras paranaenses, alegando que em termos de 

projeção nacional no campo literário, Emiliano Perneta nem é citado. Esse argumento 

reforça a crítica feita à província: esse silêncio mostraria o quanto aquilo que em âmbito 

local é supervalorizado, em âmbito nacional, nem ao menos existe. Essa seria a prova 

contundente de que a mística de Emiliano não tem razão de ser, e por isso, não é 

legítima. 

  

 Pode-se perceber, assim, que nas duas categorias tratadas, as posições de 

Tasso da Silveira e de Dalton Trevisan são radicalmente opostas: frente à reverência à 

mística de Emiliano e ao respeito pela tradição pioneira que simboliza, Trevisan opõe 

desprezo. Nos dois casos, a mesma alegação: que a posição inversa é desprovida de 

sentido. Quanto à província de que Tasso lembra com saudades de sua adolescência, 

em que via as paisagens paranaenses (e, obviamente, com seus pinheirais), Trevisan 

opõe a visão de um local periférico e sem visibilidade – ou seja, sem importância. 

 

 O texto Emiliano, poeta medíocre, causou muita polêmica em nível local, embora 

sua proposta tenha sido, de acordo com as apreciações críticas, bem aceita em nível 

nacional, assim como a revista como um todo. Nesse sentido, a apreciação de Tasso 

está no interregno entre a refutação do ponto de vista de Trevisan e a aceitação da 

proposta de renovação da literatura paranaense.  

 O que se pode notar é o texto de Trevisan define seu objeto negativamente: se 

esforça por mostrar tudo aquilo que Emiliano, e a província, não são. O último texto a 

ser tratado aqui retoma uma parte dessa característica negativa, mas a conjuga com 

uma proposta. Esse texto é A geração dos vinte anos na ilha. 

 

                                                 
10 Vários dos críticos citados escreveram apreciações críticas favoráveis a Joaquim, no decorrer de sua 
existência. 
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 Pela sua proposta geral, esse texto pode ser considerado um tipo de manifesto. 

No número 1 de Joaquim, foi publicado um manifesto com o título de Manifesto para 

não ser lido. Realizado por Erasmo Pilotto, consistia, no entanto, apenas de uma 

colagem de uma série de excertos de textos de escritores e críticos como Rilke, 

Verlaine, Carpeaux. Já apresentava alguns dos problemas que se desenvolveriam por 

críticos, escritores e mesmo pelos artistas plásticos que atuaram na revista; no entanto, 

eram apenas os excertos dos autores, sem nenhum comentário. Já em A geração dos 

vinte anos na ilha, tem-se um programa mais explícito, especialmente sobre a questão 

do passado e da tradição. Como coloca Bourdieu (2005), os manifestos possuem um 

programa onde se vê qual é o alvo que se pretende destruir, e como já indicado nos 

comentários sobre Emiliano, poeta medíocre, também a negação daquilo que se 

pretende superar está ligado às próximas escolhas estéticas e tomadas de posição que 

se pretende fazer. 

 Além disso, enquanto a apreciação crítica de Tasso da Silveira é, em parte, 

resposta aos ataques contidos em Emiliano, poeta medíocre, A geração dos vinte anos 

na ilha foi possivelmente motivada pela apreciação de Tasso: 

 

Há evidente equívoco, pois, na idéia de serem os ataques a Emiliano ou a 
Andersen inspirados em “simples prurido de irreverência”. Ao contrário, 
exprimem esses ataques sem dó um estado de conciência. 
 
 As duas categorias em pauta nesse trabalho já estão explícitas no título deste 

texto. A geração dos vinte anos se refere precisamente aos “moços”; e a ilha onde 

estão é a própria província, que se comporta como uma ilha, reverenciando o maior 

poeta do estado, que dos maiores críticos da nova geração não merece nem menção. 

 Assim, os moços – através do texto de Dalton Trevisan – procuram delinear sua 

função. E a primeira de suas funções é denunciar a situação periférica da província, em 

oposição ao provincianismo sustentado pelo paradigma paranista: que o Paraná era um 

estado progressista “centro do mundo”, com grandes valores na arte e na literatura. 

Assim, o ataque a Emiliano foi uma tentativa de 
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efetuar a matança dos mortos sagrados, enquanto se punham as inúteis 
carpideiras a desculpar o artista medíocre pelo bom homem, que – como todos os 
homens – sonhou, amou, sofreu. Isso não é desculpa – em arte. 
 

  Além da matança dos mortos sagrados, também havia de se destruir toda uma  
 
mentalidade reacionária (disfarçada pelo lindo adjetivo de “paranista”), que, em 
nome de santas tradições, amputou as mãos e furou os olhos dos jovens artistas. 
As gerações seguintes se sacrificaram por esse estado de coisas e hoje reforçam 
as fileiras dos lírios da rua 15; o culto aos mitos, em vez de ser fonte de vida, era 
a própria fonte da morte. 
 
 Essa mentalidade reacionária, que se propunha a louvar as qualidades 

intrínsecas e os mitos do estado – fossem eles a lenda do Guairacá, o pinheiro-do-

Paraná, Emiliano Perneta Príncipe dos Poetas Paranaenses, Alfredo Andersen Pai da 

Pintura Paranaense - acabaram, segundo o ponto de vista do “moço”, fechando o ciclo 

das escolas no ano da graça de 1922, fazendo com que o modernismo fosse  

 

assimilado em suas maneiras e equívocos descaracterísticos: nunca mais que 
escrever “me diga” ou compor um soneto sem rimas... Mas sempre um soneto e 
vem daí a embalsamação dos faraós: essas inocentes gerações de lírios, pelas 
quais a Grande Guerra e as revoluções no país deslizaram, na imagem poética 
noutros tempos, como nuvens de verão.  
 

 No entanto, se havia uma contundente crítica ao passado e à reverência ao 

passado, perpetrada pelos “donos da arte”, não se delimita um programa estético a ser 

seguido.  

 

 Nossa geração, com trabalho humilde, se propõe a participar do seu tempo, 
empenhada em salvar o homem com a sua arte, como puder. Deixará, não por 
piadinhas à Emílio, o sinal terrível de sua passagem, mas com uma arte honesta e 
séria, iluminada pelo sentimento do mundo e a dolorosa conciência do espírito de 
seus dias. Não será vã ou inconseqüente, que almeje como um sol espargir os 
seus raios fúlgidos pela terra. Nem é para tanto, o trabalho de uma só geração. O 
importante foi a decisão de romper com o passado, nas suas tradições estéreis. 
É, pois, uma geração sem medo.  
 
 Dessa forma, a proposta para a nova geração é bastante abrangente: estar em 

sintonia com o mundo em que se insere. A falta de delimitações estéticas ou de temas 

está de acordo com um dos princípios verificados na revista: a libertação e a liberdade. 
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Além disso, tudo leva a crer que o passado recente também é um fator a ser 

considerado: a liberdade pela qual se pretende lutar não é apenas a liberdade artística, 

mas também a liberdade da humanidade – o já citado humanismo social da geração de 

1940. 

 
Nós, filhos da Segunda Guerra, não fomos poupados pelos acontecimentos e 
aprendemos na própria carne que somos íntima parte deles. O mundo é um só; os 
nossos problemas, estéticos ou vitais, são já os mesmos dos moços de Paris ou 
dos moços de Moscou. Com amor ao mundo no peito, seja o nosso canto 
impregnado de terra, homem, liberdade. 
 

 Esse humanismo social pode ser verificado não apenas na recusa às tradições e 

à crítica à profundidade da poesia simbolista, mas também na proposta estética dos 

colaboradores de Joaquim, inclusive nas artes plásticas, em que os temas sociais são 

os privilegiados.  

 Este texto se fecha com um contundente apelo contra o paranismo. 

  
 O grave erro dos lírios foi o de, além da traição a si mesmos, traírem a seu 
tempo. Não serão perdoados, por isso. Só à luz de uma lua de rua 15 é que 
floresciam os lírios – e o novo dia os matou em pleno coração.  
 Nossa geração, que reclama o seu direito de influir no destino do mundo, 
jamais fará arte paranista, no mau sentido da palavra. Ela fará simplesmente arte.  
  

 Assim, Joaquim procurou fazer arte e literatura que não se restringisse ao 

panorama local. Pelo contrário: procurou, através de colaborações e intercâmbios com 

as metrópoles e até mesmo com outras províncias, entrar em contato com as 

discussões mais contemporâneas, de forma que os parâmetros a serem utilizados para 

o julgamento da arte não fossem restritos ao âmbito local. Nesse sentido, a 

classificação de Araújo (2006), que classifica Joaquim enquanto um marco na 

integração paranaense, em um esforço de atualização com o que ocorria fora dos 

limites do estado – como coloca o texto de Trevisan, uma possibilidade de realização 

da arte e da literatura que não se restringisse à “ilha”. É nesse sentido que Trevisan faz 

o apelo em Emiliano, poeta medíocre: 

 

cumpre que se digam tais coisas, afim de que os moços, em vez de trilhar seu 
caminho fechado, tomem as estradas alegradas de sol de um Baudelaire ou um 
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Verlaine ou um Vinícius de Morais. Me entendam bem os chauvinistas. Porque, 
em arte, não há prata da casa, é-se Dostoiewski ou L. Romanowski, é-se Rimbaud 
ou ...................., e pobre de quem lê “Ciúme da Morte”, em vez de Dostoiewski, por 
causa que um é comunista russo e, o outro, nasceu em Mal. Mallet...11 
  

Ao utilizar a estratégia de criticar a tradição paranaense, o que se pretendia era 

redefinir os parâmetros de legitimidade, o que não poderia ser feito sem o embate entre 

os agentes e instituições que definiam esses parâmetros, que possuíam em âmbito 

local a legitimidade para o fazer, e a nova geração. Estes moços, portanto, ao mesmo 

tempo em que entram em disputa com os agentes consagrados em âmbito local, 

utilizam a estratégia de atrair visibilidade em âmbito global, a partir do advento de um 

meio de comunicação de ampla circulação como uma revista. Assim, se desvinculando 

dos agentes consagrados e dos mitos da província, propuseram que a arte realizada no 

Paraná tivesse um alcance universal, não-provinciano, o que leva Trevisan a escrever, 

em Emiliano, poeta medíocre, que  

 

“Ilusão” é, porventura, o melhor livro de poesia escrito no Paraná, grato ao nosso 
coração por um laço afetivo, mas nem por isso é livro que ultrapasse as fronteiras 
da rua 15, e, para nós, neste instante, são as fronteiras do mundo, e não as da rua 
15, que procuramos atingir. 
  

 e a concluir, em A geração dos vinte anos na ilha, que 

 

    Por tudo, a literatura paranaense inicia agora.   
 

 Este é um paradoxo interessante colocado por Joaquim: a integração do Paraná 

ao campo artístico e literário é o que inicia a literatura paranaense. Essa integração 

passa por negar o paradigma vigente no estado em favor de um paradigma mais amplo. 

Se, como vimos, os campos de produção intelectual não podem ser considerados 

apenas em sua particularidade, ou lógica específica, restrita ao âmbito local, a questão 

que Joaquim coloca é que a integração do Paraná só pode ser realizada a partir da 

negação do insulamento que, notadamente, o paranismo e sua valorização dos 

                                                 
11 Certamente, pela indicação do sobrenome e do local de procedência de L. Romanowski, se trata de 
algum parente meu.   
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elementos locais – incluindo autores e artistas fundadores, elevados à categoria de 

mitos – provocam nas artes. A literatura paranaense, portanto, começa quando ela se 

nega a ser somente paranaense, e tirar seu valor dessa característica.  

 Assim, pode-se perceber que a classificação proposta por Araújo (2006), de 

Joaquim como marco inicial na integração do Paraná, é convergente com uma leitura 

mais ampla do campo literário. Ao assumir a fragilidade da legitimidade dos mitos da 

província, usou-se uma estratégia de assumir o provincianismo existente para negá-lo 

em favor da inclusão do Paraná, através dos moços, nas discussões atuais 

engendradas no campo literário, que, por ser mais abrangente do que a produção local 

do estado, implica também na superação do provincianismo, já que estas discussões às 

quais se pretende integrar se davam especialmente nas metrópoles, nos centros 

artísticos, e não na periferia – nas províncias em geral. 

 

4.3 MODERNOS, MODERNISTAS, POST-MODERNISTAS 

 
O movimento de renovação intentado por JOAQUIM não tem ambições 
modernistas: tem ambições modernas. Os que puderem fazer a distinção entre as 
duas palavras saberão o que isso quer dizer.  
 

 Desta forma, pode-se notar que, a se contar os textos de Dalton Trevisan, o 

objetivo de Joaquim era a negação de um paradigma estritamente local, com vistas à 

integração da nova geração nas discussões contemporâneas sobre arte e literatura. 

Isso foi feito de diversas formas em Joaquim: a própria publicação das apreciações 

críticas, provindas de meios de comunicação conhecidos, e com a autoria de críticos 

consagrados, e também pela própria escolha do meio: uma revista, que propiciava uma 

grande circulação das informações nela vinculadas.  

 Além disso, a revista se utilizou da publicação de colaborações de críticos e 

escritores considerados expoentes no campo artístico brasileiro, como Carlos 

Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Ledo Ivo, entre outros. Também publicou, 

textos traduzidos de escritores internacionais que expressavam pontos de vista 

comuns, o que gerava identificação dos moços com esses escritores estrangeiros – 

como se pode notar em prefácio escrito para um conto de Arthur Koestler, no qual 

Pedro é o personagem principal: 
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Finalmente, depois de mostrar as múltiplas formas pelas quais os homens podem 
ser acusados, Pedro revela sua própria posição (a de Koestler naturalmente): um 
homem que perdeu sua cruz, que procura uma cruz; a nossa geração, enfim, 
querendo bater-se por um ideal que não encontra. (...) Essa posição frágil e 
desesperada de Pedro é a síntese das posições dos jovens de nossos dias: 
cruzados sem cruz, fingindo sempre, e, portanto, sentindo-se eternamente 
culpados. (n. 11) 
 

Nessa linha, também são publicados poemas, contos e trechos de romances de autores 

estrangeiros como Franz Kafka, James Joyce, Marcel Proust, Rainer Maria Rilke, 

Langston Hughes. Também foi dada grande atenção, em textos traduzidos e até 

mesmo em um ensaio de Temístocles Linhares, ao existencialismo de Sartre (no 

número 10), e o número 16 da revista é inteiramente dedicado a André Gide. Além 

disso, as seções em que vários desses textos foram publicados indicam, até pelo 

próprio nome, sua intenção de divulgação desses autores contemporâneos: no início da 

revista, a seção Lições Berlitz de composição para romance, e nos últimos números, a 

seção O Futuro do Romance. 

  Essa desejada inserção no campo artístico também se desdobrou em uma 

escolha de significados que pode ser considerada na citação que abre o presente 

subitem, e também um dos subitens do primeiro capítulo. Se, por um lado, esta citação 

dá margem para a diferenciação de diversos termos que são utilizados em referência à 

modernidade, tais como modernismo e modernização, também se pode perceber, pelo 

contexto da comunidade semiótica em pauta – os campos literário e artístico - que os 

significados atribuídos especialmente às palavras “moderno” e “modernista” se 

revestem de um significado histórico e contextual pelos moços de Joaquim.   

 Como dito anteriormente, desde Tingüi a posição de Dalton Trevisan com 

relação aos ecos do modernismo no Paraná se caracterizava por uma posição crítica: o 

modernismo paranaense era um modernismo de fachada, que não havia incorporado 

as preocupações filosóficas que se reúnem sobre o termo “modernismo”, ou seja: uma 

preocupação em entender um novo contexto social, que se erguia sob a égide da 

modernidade, como vista no primeiro capítulo, através da distinção e conceituação 

realizada por Berman (1992). Por outro lado, existe um esforço em Joaquim, com vistas 

a integrar o Paraná às discussões contemporâneas. A discrepância percebida entre 
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esses dois âmbitos levam Dalton Trevisan e Joaquim a negar o paradigma paranista 

sobre o caráter progressista do estado. 

 Por conseguinte, a compreensão da citação em questão passa pela 

compreensão dos significados que o termo modernismo adquiriu no Paraná e no Brasil, 

para finalmente entender a opção pela designação “moderno” que é realizada.  

 Assim, a citação feita pode ser entendida como uma opção que pode ser 

compreendida de dois pontos de vista. Por um lado, existe a oposição em âmbito local: 

Joaquim não é partidária do modernismo tal como Manfredini ou Valfrido Pilotto haviam 

realizado - este último, para posteriormente negá-lo. Não se pretendia ser modernista 

aos moldes paranaenses, até mesmo porque, segundo Trevisan, o modernismo não 

havia sido totalmente incorporado no Paraná. Por outro lado, introduzir as discussões 

contemporâneas acerca da arte e da literatura no Paraná seria, também, sanar o 

problema do atraso proveniente do provincianismo do estado. Isto significaria integrar o 

Paraná nas discussões contemporâneas, que, se forma geral, pode-se dizer que seria a 

introdução da discussão sobre o “pós-modernismo” – designado nas páginas da revista 

como “post-modernismo”. 

 O conceito de post-modernismo não tem nada a ver com sua atual concepção 

nas ciências sociais, de pós-modernismo, pós-modernidade e congêneres - concepção 

esta forjada a partir da década de 1960 (HARVEY, 1993). O “post-modernismo” citado 

em Joaquim tem a ver com as discussões das décadas de 1940 e 1950 engendradas 

no campo literário brasileiro. Estas discussões propunham uma revisão do modernismo 

de 1922, e se revelam na chamada geração de 1945 especialmente por um retorno às 

formas fixas na poesia, mas sem a conotação de retorno ao academicismo. O verso 

livre, para o modernismo de 1922, havia sido uma bandeira anti-academicista, a favor 

da liberdade do poeta acerca da linguagem que utilizava (BOSI, 1970). Já para a 

geração post-modernista, a verdadeira liberdade não era o verso livre, mas sim a 

possibilidade de escolher ou não usar o verso livre – ou, a propósito, poder escolher 

qual forma bem entendesse. Essa é uma das chaves de entendimento, por exemplo, da 

preferência de Ledo Ivo, citado e publicado em Joaquim como revelação entre os 

novos, pela forma fixa do soneto.  
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 Esse post-modernismo também é bastante evidenciado pelas citações 

freqüentes a Mário de Andrade. Este autor é freqüentemente citado, especialmente na 

seção “Depoimento”, como influência da nova geração. Mário de Andrade, nos anos da 

Segunda Guerra Mundial, estava fazendo a mesma coisa que os novos: revendo o 

modernismo de 1922 – só que da posição privilegiada de alguém que fez parte dela, ou 

seja, a crítica que Mário de Andrade fazia se dirigia também a ele mesmo. O 

prognóstico não foi otimista. 

 

 Mas eis que chego a este paradoxo irrespirável: tendo deformado toda a minha obra por um 
individualismo dirigido e voluntarioso, toda a minha obra não é mais d que um hiperindividualismo 
implacável! E é melancólico chegar assim no crepúsculo, sem contar com a solidariedade de mim 
mesmo. Eu não posso estar satisfeito de mim. O meu passado não é mais meu companheiro. Eu 
desconfio do meu passado. (ANDRADE, 1942 apud MOTA, 1978) 

  

 Nem mesmo Mário de Andrade incentivava os jovens a seguirem o exemplo dos 

modernistas de 1922 – ou seja, o seu próprio exemplo. Como disse Martins (1996), “nos 

anos 40 já não havia nenhum modernismo nenhum a ser imitado, mas a ser superado”. 

  Pode-se perceber, na trajetória da revista, que não se procura aderir 

abertamente ao rótulo do post-modernismo; no entanto, esta avaliação crítica que se 

fez do modernismo também foi realizada, especialmente na opção de não se colocar a 

proposta da revista enquanto modernista. A opção pelo termo moderno, portanto, 

parece se coadunar mais não com uma classificação propriamente literária, mas com o 

programa, bastante aberto como visto no tópico anterior, proposto pela revista:  

 

Nossa geração, com trabalho humilde, se propõe a participar do seu tempo, 
empenhada em salvar o homem com a sua arte, como puder. (A geração dos vinte 
anos na ilha, n.9) 
 

Assim, a opção pelo termo moderno parece implicar não apenas numa escolha por uma 

outra vertente do campo literário, mas na escolha por um âmbito realmente global, em 

que as questões que não apenas o modernismo, mas também a modernidade, 

colocavam aos moços que iniciavam sua trajetórias no campo literário. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Elle n’a rien à continuer, cette génération, elle a tout à créer.  

 Stendhal 
 

 A citação de Stendhal sobre a geração romântica foi indicada por Erasmo Pilotto 

e figura em diversos números de Joaquim. Segundo Trevisan, ela se aplicava ao caso 

dos moços da província, que não tinham nada a continuar, e sim, tudo a criar. 

 Embora não se quisesse mais uma simples absorção do modernismo, pode-se 

dizer que as ambições de Joaquim tinham muito do ímpeto que levou os modernistas 

europeus do início do século XX a se oporem ao academicismo vigente na arte e na 

literatura. Essa foi uma das razões para o que se chama usualmente de vanguardas 

artísticas terem surgido na Europa; na verdade, como aponta Anderson (2002) frente à 

diversidade de propostas dessas vanguardas, não havia um programa estético comum 

a todas elas. Anderson (2002) até mesmo aponta que o uso do termo “modernismo”, 

então, não era freqüente. Este termo, segundo o autor, é fruto de uma classificação 

posterior à existência dessas vanguardas, cujo único ponto em comum era 

precisamente a oposição ao academicismo.  

 Como vimos, em âmbito local a estratégia de Joaquim se assemelhou às dessas 

vanguardas. Negando o “academicismo”, que no contexto paranaense era representado 

pelo Simbolismo que havia inaugurado as Letras paranaenses, utilizaram uma 

estratégia modernista, embora os próprios agentes dessa oposição, os moços, não 

partilhassem da adequação ao rótulo de “modernismo”. Afinal, se na Europa a 

segmentação em vanguardas impediu a reunião dessas tentativas, a não ser em 

análise posterior, no Brasil existia um contexto onde “modernista” poderia significar 

diversas coisas. No Paraná, o início do uso de termo foi confundido com o termo 

futurismo, ao designar os esforços de renovação em termos de linguagem. 

Considerando o campo literário em sua perspectiva dominante – a das metrópoles – o 

modernismo havia tido um começo determinado: a Semana de Arte Moderna de 1922. 

E, na década de 1940, não se pretendia seguir o modelo imposto pelo grupo da 

Semana, o qual estava sendo criticado pelos chamados post-modernistas. 
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 Não se trata, portanto, de tentar incluir os novos de Joaquim em alguma 

classificação por períodos ou etapas, até mesmo porque a divergência em torno da 

classificação imposta por vários dos “pesquisadores nativos” – os pesquisadores 

provenientes do próprio campo artístico e literário -, durante o curso desta pesquisa, 

causou mais confusão do que esclarecimento. A classificação em etapas, em vários 

momentos, pode dissimular a coexistência de diversos pontos de vista num mesmo 

momento temporal – e também, por conseguinte, dissimular que existe uma disputa 

constante entre aqueles que estão em posições dominadas e em posições dominantes. 

Pode perder de vista, portanto, que as lutas e os esforços da chamada renovação 

estética não se dirigem ao passado, a escritores e artistas de épocas anteriores, mas 

sim àqueles que defendem os paradigmas estéticos do passado no momento atual. 

Prova disso foi a própria recepção do texto de Trevisan, Emiliano, poeta medíocre, cuja 

polêmica não foi causada por Emiliano Perneta do além-túmulo, mas sim por aqueles 

que defendiam a poesia de Perneta, e estavam atuando nos campos de produção 

cultural ao mesmo tempo em que Trevisan, Viaro, Martins, entre outros, procuravam 

abrir espaço para suas novas formas de representação, e que sentiam que as formas 

que haviam sido impostas por figuras como Emiliano Perneta estavam ultrapassadas, 

com ideais que pertenciam a um passado que deveria ser enterrado.  

 O ataque desses moços (mesmo que, biologicamente, nem fossem tão moços 

assim) foi baseado na percepção de uma distância entre o paradigma vigente nos 

campos de produção cultural. O ambiente provinciano, designado comumente pelo 

adjetivo de “paranista”, procurava, segundo os moços, dissimular a posição dominada 

da arte e da literatura paranaense em termos dos campos literário e artístico nacionais, 

de onde viam que o modernismo que já estava sendo superado nas metrópoles que 

davam o tom dominante destes campos nem ao menos havia chegado ao Paraná – e 

nas situações em que havia chegado, havia sido apenas uma absorção superficial, que 

deixava de lado os problemas filosóficos, de base, que fundamentavam esse 

modernismo.  

 É por isso que a categoria de província é crucial no entendimento dessa 

oposição entre os “paranistas” e os moços de Joaquim. O problema não era a má 

poesia de Emiliano Perneta. O problema é que um mau poeta era louvado como o 
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ápice da literatura paranaense. É este provincianismo, que na visão de Joaquim 

distorcia a crítica sobre o que era feito no estado, que devia ser aniquilado em favor de 

uma percepção global, já que as questões que a modernidade colocava não se 

restringiam ao Paraná: a ditadura de Vargas, a censura, a Segunda Guerra Mundial.   

Neste sentido, os moços pediam não apenas a abertura às novas estéticas, mas 

também ao questionamento que se fazia em âmbito nacional: qual é a postura que um 

produtor cultural deve ter frente a essas questões, que não se restringem ao Paraná, 

mas sim afetam o mundo todo, e por isso, colocam questões a todos? Os moços não 

percebiam esta questão sendo respondida pelos intelectuais da província.  

 Assim, a oposição realizada por eles procurou redefinir não apenas o paradigma 

estético, mas também o seu lugar no mundo. Para tanto, se opuseram, na prática, aos 

vários agentes dos campos literário e artístico, tentando redefinir os postos destes 

campos e mudar as bases do juízo estético. E agiram para tanto de acordo com a 

mesma questão que Harvey (1993) colocou como característica da modernidade: a 

destruição criativa. 

 Esta destruição criativa – da qual a Segunda Guerra Mundial, tão citada em 

Joaquim, foi o maior evento – parte da dinâmica própria da modernidade, e que tem 

como fundo uma questão: como criar um novo mundo sem destruir o que viera antes?  

 Não se trata, como foi dito anteriormente, de caracterizar Joaquim enquanto 

modernista, embora essa imagem da destruição criativa seja especialmente válida em 

termos dos campos artístico e literário, cuja regra é a subversão e a mudança. Mas é 

um esforço em compreender que a inserção de Joaquim, além de reconfigurar o campo 

em que se inseria, participou de seu tempo e das questões de seu tempo colocando em 

prática um dos pontos essenciais da modernidade: que, se a criação de um novo 

mundo passa pela destruição do antigo, a modernidade não respeita o passado – nem 

mesmo o seu passado. Lutando pela mudança, Joaquim rejeitou a tradição e a 

imobilidade que ela representa, achincalhou os mitos consagrados da província, 

optando por um caminho em que não havia nada a ser reverenciado no passado, e, por 

conseguinte, em que nada havia a continuar, tudo estava ainda por criar – o que 

efetivamente fizeram nos anos que seguiram. E nesse sentido pode-se dizer que a 

postura dos moços de Joaquim foi efetivamente moderna.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 – NÚMEROS E DATAS DE JOAQUIM 
 

Número Data 
1 Abr 1946 
2 Jun 1946 
3 Jul 1946 
4 Set 1946 
5 Out 1946 
6 Nov 1946 
7 Dez 1946 
8 Fev 1947 
9 Mar 1947 
10 Mai 1947 
11 Jun 1947 
12 Ago 1947 
13 Set 1947 
14 Out 1947 
15 Nov 1947 
16 Fev 1948 
17 Mar 1948 
18 Mai 1948 
19 Jul 1948 
20 Out 1948 
21 Dez 1948 

 
 
 

ANEXO 2 – REVISTAS ANUNCIADAS EM JOAQUIM 
 
“Revistas de novos”, anunciadas até o número 17: 
  
Revista Local Observações 
Edifício Minas Gerais Comentada por Tristão de Athayde em 

apreciação crítica no número 4 de 
Joaquim 

Magog Rio de Janeiro Idem anterior 
JOAQUIM Curitiba, Paraná  
Paralelos São Paulo Joaquim, desde seu número 5, é sua 

representante no Paraná. 
Um de seus diretores, Georges Wilheim, 
colaborou em Joaquim 

Fonte Rio de Janeiro  
José Fortaleza, Ceará Considerado “evidentemente inspirado 
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em nosso JOAQUIM”, conforme nota no 
n.13. Antonio Girão Barroso, diretor, 
colaborou em Joaquim 

Nenhum Belo Horizonte, Minas 
Gerais 

Considerada tipo de prolongamento de 
Edifício 

Orfeu Rio de Janeiro Juntamente com Paralelos e Joaquim, 
consideradas as mais importantes 
revistas de novos do Brasil. 
Colaboraram Waltensir Dutra, Wilson 
Martins e outros.  

Quixote Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul 

Manifesto publicado no número 17 de 
Joaquim 

Sul Florianópolis, Santa 
Catarina 

 

Revista 
Brasileira de 
Poesia 

São Paulo  

Uirapuru Santa Catarina  
Agora Goiás  
 
“Revistas” (sem a especificação “de novos”), anunciadas no número 18: 
 
Literatura Rio de Janeiro  
Panorama Belo Horizonte Joaquim é seu representante no 

Paraná 
Região Recife Idem anterior 
Atlântico Rio de Janeiro e Lisboa Revista luso-brasileira 
Vértice  Lisboa Já no número 55, provavelmente não 

de “novos”. 
Clã  Fortaleza Participação de Girão Barroso 
 
 
“Revistas de novos”, anunciadas no número 19: 
Acusa recebimento de Orfeu, Revista Brasileira de Poesia, Clã, Quixote, Sul, Região e 
a nova Revista Branca (Rio de Janeiro) 
 
Número 20 
Acusam recebimento de Região, Clã, Nordeste, Orfeu, Revista Branca, Revista 
Brasileira de Poesia, Sul. E também o Caderno da Bahia (obviamente, da Bahia), 
considerado “desde já, uma das mais poderosas mensagens da nova geração”. 
 
“Revistas” (sem a especificação “de novos”), anunciadas no número 21: 
Acusam recebimento de: 
Artes Plásticas São Paulo   
Fundamentos São Paulo  
Caderno da Bahia Bahia  
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2 de Julho Salvador  
Presença Recife  
Quixote Porto Alegre  
Esfera Rio de Janeiro  
Vértice Lisboa Número 61 
Letras 
Pernambucanas 

Recife  

Critério Porto Alegre  
 
 

ANEXO 3 – ÍNTEGRA DOS TEXTOS DO CAPÍTULO 3 

 

Joaquim número 2 
Emiliano, poeta medíocre 
Dalton Trevisan 
 
“Não cabe aos moços comprar valores garantidos.” 
   Jean Cocteau 
 
 Emiliano Perneta foi uma vítima da província, em vida e na morte. Em vida, a 
província não permitiu que ele fosse o grande poeta que podia ser, e, na morte, o cultua 
como sendo o poeta que não foi. Há, no Paraná, por razões sentimentais, a mística de 
Emiliano, que não tem raízes na admiração dos moços; eles não a aceitam e a 
repudiam. Não é em vão que a nossa geração, com sua mentalidade formada entre o 
suor, o sangue e as lágrimas de duas guerras mundiais, sofrendo a sua inquietude 
tremenda, a provar experiências decisivas na própria carne, procedeu como um motivo 
de sobrevivência a subversão de todos os valores. Nossa geração não quer mais nutrir-
se de equívocos que a afastem da rua dos homens.  
 Um destes equívocos é a mística de Emiliano. Ele fez uma poesia de casinha de 
chocolate, desligada da vida, onde não há lugar para as asas de um pássaro, o grito de 
um humano amor, o riso de uma criança ao sol, o sonho de saúde de um moço 
convalescente. A sua experiência poética foi uma experiência frustrada, em todos os 
sentidos, e, lendo-se-lhe a vida, ganha um significado simbólico o episódio de seu 
discurso de formatura, como bacharel, na tarde de 15 de Novembro de 1889, esse seu 
discurso em que bradava pela República... o poeta ignorava que a República fora 
proclamada na manhã daquele dia.  
 Pode distingui-se três fases, em sua evolução poética: a romântica, em que 
repetiu, em contrafação sloper, a Casimiro de Abreu, na mesma visão do mundo, a 
mesma mágua do mundo, a mesma fraqueza diante do mundo; a parnasiana, em que 
tudo que fez – e fez o mais que pode – dista tanto de Bilac ou mesmo Emílio de 
Menezes, quanto o canto do vira-bosta dista do canto do sabiá; e a simbolista, em que 
se quer apresentá-lo como o poeta de uma poesia imortal. 
 No Brasil, em primeiro lugar, revelou-se o simbolismo sem a importância das 
outras escolas, sendo seus representantes Cruz e Sousa, Alfonsus de Guimarães, B. 
Lopes, Emiliano Perneta, etc. Destes poetas instrumentistas, o único “merecedor da 
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classificação de poeta simbolista brasileiro” (Sérgio Milliet), e que, na verdade, “trouxe 
sua contribuição para o simbolismo universal” (Roger Bastide), foi Cruz e Sousa, 
infinitamente superior aos demais e, em particular, a Emiliano, deles o menor. O menor, 
aliás, conforme a sanção da crítica e do tempo. Emiliano fez poesia, como se fez poesia 
naquele tempo, afim de ser recitada nas sessões lítero-musicais dos colégios em festa 
no dia da árvore. E, precisamente, sua poesia, borrifada em água de flor, é uma 
POESIA DE DIA DA ÁRVORE. Versos bonitos, com sonoridade de sílabas de encher 
bochechas, mas por acaso poesia é mais do que isso? Se é, Emiliano não foi poeta. 
 Assim, “nessa ausência de simbolismo”, porque as exceções de Cruz e Sousa e 
Alfonsus de Guimarães não formam escola, Emiliano Perneta caracteriza uma fase 
incolor em nossas letras, como um poeta ausente da literatura, sem lugar no coração do 
povo. Porém, antes de falar-se em sua experiência poética é preciso, antes ainda, falar-
se em seu ressentimento, a sua impotência de homem, que desviou sua inquietude e 
insatisfação mais a um plano pessoal do que artístico. Foi assim que perdeu o contato 
com o chão da terra, escreveu versos não para trazer uma nova luz ao mundo, mas 
antes vingar-se do mundo, e os seus temas, ainda que falem das mulheres, da luz da 
tarde, dos frutos nas árvores, são sempre temas da morte e não temas de vida. De uma 
inspiração rasa como capim – mesmo que se diga que foi refinada -, quando desejava 
ver a claridade do sol, fechava as janelas e acendia um fósforo... Falta céu e amor à 
sua poesia, ainda que, para iludir-se, escrevesse versinhos assim: 
 “NOITE, O CÉU, COMO UM PEIXE, O TURBILHÃO DESOVA  
 DE ESTRELAS A LUZIR...” 
 ou: 
 “ESTREMEÇO, RECORDO FORMAS NUAS...  
 LEMBRO ARRANCOS HISTÉRICOS... SENHORA!...” 
 O que há nele de solução simbolista não passa de fórmula acadêmica, com 
teoria de correspondências, as assonâncias, e o mais que segue. Tudo que fez, foi 
transportar para nossa língua um figurino de escola, sem nada lhe dar de contribuição 
pessoal, antes cortando mal as mangas e errando nas medidas de um terno talhado 
pelos franceses. E, no entanto, quis ser tão precioso... Depois de escrever duas 
quadrinhas, datava: “Num País de Bárbaros”, ah! ingrato, porque depois a província 
sagrou-o, em cerimônia pública, - qual um trágico cantor do exército do Pará – com uma 
coroa de louros naturais! Imortalizou-se em vida, pelo seu orgulho e pela sua vaidade, 
sem ter realizado uma obra. Aqui, a frustração que marcou sua existência, dá até um 
significado simbólico ao episódio do discurso na tarde histórica de 15 de Novembro; 
pode ser uma consonância, como homem, ao seu tempo, porém seria um malogro fatal 
como artista, que aceitou a interrogação da esfinge e, antes dos outros, ele a 
respondeu... Era de malograr assim quem fechou o soneto “Prólogo”, para abrir a 
“Ilusão”, com estes versos: 
“E POR ISSO TAMBÉM, POR ISSO É QUE EU SUPONHO 
QUE A VIDA, EM SUMA, É UM GRANDE E EXTRAVAGANTE SONHO, 
E A BELEZA, NÃO É MAIS DO QUE UMA ILUSÃO!” 
 Emiliano tinha apreendido, qual a pedra de toque de sua poesia – aos 45 anos 
de idade –, o lindo pensamento para escrever em um cartão postal, de que a Beleza 
não é mais do que uma Ilusão! É bom, agora, reconhecer-se a suficiência de sua 
expressão melódica, muito embora fosse construída de valores cômodos (palavras 
esotéricas com iniciais maiúsculas, etc.), acompanhando-as indefectíveis imagens de 
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dicionário grego-latino, como filhinhas bem comportadinhas que vão à missa com titia. 
Pois, de novo, novo mesmo, em Emiliano Perneta, além das imagens surradas de 
dicionário grego-latino, só há o verso do pinheiro que é uma taça de luz, etc., sempre 
citada por quem nunca o leu.    
 E como explicar, então, a admiração de tantos paranaenses, como Santa Rita, 
Ermelino de Leão, Nestor Vitor, Andrade Muricy, Tasso da Silveira, Erasmo Pilotto, por 
um mau poeta? É que, se era poeta mau, Emiliano foi também uma pessoa 
encantadora, com uma personalidade imponente, conversador mágico, bom amigo. 
Para a Curitiba colonial de então, com seus ares de príncipe no exílio, seu cachimbo de 
Flaubert, a blusa de veludo de Baudelaire, o colete vermelho de Gaultier, ele – mais do 
que qualquer um – era o ar de Paris, Paris, o ledor do Mercure de France, o boêmio 
que escandalizou os pais de família – uma grande promessa, enfim! E a província 
cingiu-lhe a fronte com uma coroa de louros, afim de ele julgar-se, em sua vaidade e no 
seu orgulho, o eleito dos deuses; esta é a culpa da província, esta é a culpa de 
Emiliano também.  
 E se, por isso, só não o compreendemos, como até o amamos em sendo prata 
de casa, devemos contudo julgá-lo pela sua obra, sem ter conhecido o homem, que foi 
mais brilhante do que o artista. Não lamentamos o D’Annúnzio que podia ter sido, afim 
de apreciá-lo como o D’Annúnzio que ele não foi. E se, lido em Erasmo Pilotto, Emiliano 
parece maior do que é, é que o ensaísta o transfigura, emprestou-lhe uma centeia 
alheia; serve, com mais propriedade, sua exegese da poesia dionisíaca, o rito vocal da 
bacantes, antes a D’Annúnzio do que a Emiliano. Minha certeza íntima, pois, é a de que 
o seu livro sobre a poesia do poeta a ele não se refere, refere-se a outra pessoa mas 
não a ele, “que é um poeta novo dentro do Brasil”, em que (depois de “Ilusão”), “não há 
mais nada de inferior, não há mais manchas que afeiem”. Nego, três vezes nego. Ou: “é 
uma poesia que ainda não se tinha ouvido entre nós (não no Paraná, mas no Brasil), 
assim tão clara, tão luminosa, tão fresca e tão alada”.  
 É, ainda, a grande ação de presença que exerceu Emiliano, como se patenteia 
suficientemente neste trecho de um estudo de Andrade Muricy: “Os leitores desta 1.ª 
edição das suas Obras Completas, não imaginarão siquer o que cada uma das poesias 
nelas incluídas representa para os seus conterrâneos, que vêm nelas a quintessência 
duma paisagem e dum espírito familiares e inebriantes”. Onde se lê “conterrâneos”, 
leia-se contemporâneos; daí confere.  
 Além da prova feita pelos seus próprios versos, por que argumento mais 
irretorquível a favor de sua mediocridade do que a nenhuma importância que lhe dão os 
grandes críticos de hoje, Álvaro Lins, Antônio Cândido, Tristão de Ataíde, Sérgio Milliet, 
Mário de Andrade? Ronald de Carvalho, por sinal, nem o citou, como poeta menor que 
fosse, em sua obrigatória “Pequena História da Literatura Brasileira”. E o silêncio dos 
críticos é, sem dúvida, também uma opinião. 
 Se assim é, que nos pode dar Emiliano Perneta a nós, moços de nosso tempo, 
de si, de sua solução poética? Não fez uma poesia essencial, bofé! ele situa-se nos 
antípodas da verdadeira poesia, e cujos versos chinfrins não nos podem aproximar do 
coração selvagem da vida, apenas dela nos afastam (“tantas que adorei e não amei 
nenhuma”), essa sua versalhada farinhenta de que o primeiro pé de vento já derruiu os 
castelos altíssimos. Os seus temas, sem nenhum sentido ecumênico, são artificiais 
como florinhas coloridas de papel, Apolo, oh! o Apolo, adultério de Juno oh! o adultério 
de Juno, d. Juan oh! o d. Juan, lírios, neves, a cigarra e a estrela, o gato e o sapato... 
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Sempre a casinha de chocolate, e cumpre que se digam tais coisas, afim de que os 
moços, em vez de trilhar seu caminho fechado, tomem as estradas alegradas de sol de 
um Baudelaire ou um Verlaine ou um Vinícius de Morais. Me entendam bem os 
chauvinistas. Porque, em arte, não há prata da casa, é-se Dostoiewski ou L. 
Romanowski, é-se Rimbaud ou ...................., e pobre de quem lê “Ciúme da Morte”, em 
vez de Dostoiewski, por causa que um é comunista russo e, o outro, nasceu em Mal. 
Mallet... E pois, hélas! não se perca tempo, vamos aos valores supremos, a essas 
experiências decisivas de Rilke, Aragon, Drummond de Andrade. “Ilusão” é, porventura, 
o melhor livro de poesia escrito no Paraná, grato ao nosso coração por um laço afetivo, 
mas nem por isso é livro que ultrapasse as fronteiras da rua 15, e, para nós, neste 
instante, são as fronteiras do mundo, e não as da rua 15, que procuramos atingir. 
 
 
Joaquim número 8 
Joaquim 
 
Estou recebendo os números 5 e 6 de “JOAQUIM”. Não imaginam os moços que fazem 
esta revista o quanto ela tem, verdadeiramente, de “mensagem” para mim. Por mais 
infenso que seja a algumas de suas diretivas, sinto nas suas páginas o ar puro e o claro 
sol da terra adolescente de que ela vem, que é a minha, e cujo clima de espírito reflete 
a natureza mediterrânea provençal, que a faz tão diferente entre as outras terras do 
Brasil: sabem todos que “JOAQUIM” é expressão da inteligência jovem do Planalto 
Paranaense, do qual desde o tempo de Saint Hilaire se louva a claridade, a 
benignidade, o frescor, a beleza excepcionais.  
 Em alguns de seus números sucessivos “JOAQUIM” publicou certas coisas que 
eu não poderia considerar agradáveis. O ataque a Emiliano Perneta, por exemplo, 
levado a efeito por simples prurido de irreverência, tão natural nos moços, mas que os 
pulhas da crítica esquerdista receberam como sintoma expressivo de um novo gênio 
criador no Paraná. Esse ataque, no entanto, era firmado por Dalton Trevisan. A um 
poeta da qualidade de Trevisan perdoam-se impertinências. O autor de “Sonata ao 
Luar”, novela tão densa de poesia, e que li com o mais alto encantamento, verá mais 
tarde como seu gesto foi pobre de sentido.  
 Ao lado de Dalton Trevisan e de outros, atua na revista a penetrante e 
equilibrada conciência crítica de Temístocles Linhares, que o Brasil inteiro conhece.  
 Bastariam estes dois valores para dar significação a “JOAQUIM”. E foi bom que 
eles se conjugassem para a tarefa, pois são, respectivamente, um poeta e um pensador 
genuinos, dos que melhor podem abrir para a alma do Planalto perspectivas novas de 
sonho e pensamento.  
 No último número aparecido haveria a destacar, precisamente, o fragmento de 
ensaio: “Raízes do simbolismo no Paraná”, de Linhares, e os dois trabalhos com que 
concorre Trevisan: “Nicanor, o herói” e “Minha cidade”.  
 No primeiro, encontro idéias que me são enormemente amoraveis. Temístocles 
Linhares está senhor do simbolismo entre nós. E vem expondo com clareza admirável 
os resultados de sua meditação profunda do mesmo.  
 “Nicanor, o herói”, de Trevisan, é da mesma substância de “Sonata ao Luar”: 
racconto cheio de doloroso senso do humano e de poesia infinitamente inquieta, que 
totalmente nos domina a sensibilidade. “Minha cidade” é uma página lírica de outra 
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espécie: da espécie, que já vai caindo de moda, do lirismo esquerdista feito de 
provocantes inversões de sentimento com o fim premeditado de irritar e destruir.  
 Seja como for, “JOAQUIM” é de fato uma “mensagem”. Na acepção geral do 
vocábulo, e na acepção particular que lhe dei no começo desta nota. É uma 
“mensagem”, sobretudo, para mim mesmo. E que vem como se fosse, não apenas do 
torrão amado, mas ainda de mais longe: do fundo de minha própria adolescência. É 
toda a minha ansiedade antiga que nela revejo. A ansiedade de beleza e harmonia, e 
doçura e pureza, que nasceu à visão dos céus, das colinas, dos pinheirais, dos 
horizontes, dos perfis de montanha, dos vergéis floridos, das casas de táboa, dos 
poços, dos cêrcos de ripas do Planalto, - que vim cantando à minha maneira ao longo 
da existência.  
 
Tasso da Silveira  
(Transcrito de “A MANHÃ” de 26-1) 
 
 
Joaquim número 9 
A geração dos vinte anos na ilha 
 
 É um imenso claro na história literária do Paraná esse da revolução modernista... 
que não houve. Aqui se fechou o ciclo das escolas, como nas províncias em geral no 
ano da graça de 1922. O modernismo foi, quando foi, assimilado em suas maneiras e 
equívocos descaracterísticos: nunca mais que escrever “me diga” ou compor um soneto 
sem rimas... Mas sempre um soneto e vem daí a embalsamação dos faraós: essas 
inocentes gerações de lírios, pelas quais a Grande Guerra e as revoluções no país 
deslizaram, na imagem poética noutros tempos, como nuvens de verão.  
 Fortaleceu-se assim certa mentalidade reacionária (disfarçada pelo lindo adjetivo 
de “paranista”), que, em nome de santas tradições, amputou as mãos e furou os olhos 
dos jovens artistas. As gerações seguintes se sacrificaram por esse estado de coisas e 
hoje reforçam as fileiras dos lírios da rua 15; o culto aos mitos, em vez de ser fonte de 
vida, era a própria fonte da morte. Pois não é que realizam, hoje mesmo, os donos da 
arte no Paraná, concursos de poesia, onde a partícula “que” ainda oculta é motivo para 
a desclassificação do poeta ou renovam o seu teatro levando à cena “Saudades” de 
Paulo Magalhães? 
 Houve uma geração que não quis morar em sua casa vazia. 
 Não podem os jovens artistas se submeter a acomodações, que o reino em 
perigo agora é o dos homens. Impunha o espírito mesmo da época que, em salvação 
própria, renegassem os moços um passado que era um cadáver amarrado às suas 
costas... A sua posição marcante diante da arte, não o será menos diante do mundo. 
Urgia, acima da música etérea dos pinheirais, escutar as vozes do tempo. Tal música 
que, um dia, foi bela, ouvem-na hoje, apenas, os cínicos e os covardes lírios. Porque 
nós, últimos moços da última província do Paraná, não declinamos de nossa 
responsabilidade na marcha dos acontecimentos.  
 Esta acusação contra os donos da arte do Paraná é, acima de tudo, pelo seu 
medo à vida. E, por isso, fedem como cadáveres desenterrados. A nós cumpria, então, 
efetuar a matança dos mortos sagrados, enquanto se punham as inúteis carpideiras a 
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desculpar o artista medíocre pelo bom homem, que – como todos os homens – sonhou, 
amou, sofreu. Isso não é desculpa – em arte. 
 A epígrafe com que Stendhal definiu a geração romântica, define também a 
nossa, que não tem o que continuar. Ela tem tudo por criar. Há evidente equívoco, pois, 
na idéia de serem os ataques a Emiliano ou a Andersen inspirados em “simples prurido 
de irreverência”. Ao contrário, exprimem esses ataques sem dó um estado de 
conciência. 
 Primeiro, cumpria derrubar os muros e esboroou-se ao eco de nossa grita a 
muralha da China. Segundo, por em dia a arte, no Paraná, com o seu tempo. (Poty 
avaliou o atrazo das artes plásticas entre nós em 40 anos...) Soará a hora, então, de 
lançar o navio ao mar aventuroso.  
 Nossa geração, com trabalho humilde, se propõe a participar do seu tempo, 
empenhada em salvar o homem com a sua arte, como puder. Deixará, não por 
piadinhas à Emílio, o sinal terrível de sua passagem, mas com uma arte honesta e 
séria, iluminada pelo sentimento do mundo e a dolorosa conciência do espírito de seus 
dias. Não será vã ou inconseqüente, que almeje como um sol espargir os seus raios 
fúlgidos pela terra. Nem é para tanto, o trabalho de uma só geração. O importante foi a 
decisão de romper com o passado, nas suas tradições estéreis. É, pois, uma geração 
sem medo. Nós, filhos da Segunda Guerra, não fomos poupados pelos acontecimentos 
e aprendemos na própria carne que somos íntima parte deles. O mundo é um só; os 
nossos problemas, estéticos ou vitais, são já os mesmos dos moços de Paris ou dos 
moços de Moscou. Com amor ao mundo no peito, seja o nosso canto impregnado de 
terra, homem, liberdade. 
 O grave erro dos lírios foi o de, além da traição a si mesmos, traírem a seu 
tempo. Não serão perdoados, por isso. Só à luz de uma lua de rua 15 é que floresciam 
os lírios – e o novo dia os matou em pleno coração.  
 Nossa geração, que reclama o seu direito de influir no destino do mundo, jamais 
fará arte paranista, no mau sentido da palavra. Ela fará simplesmente arte.  
 Por tudo, a literatura paranaense inicia agora.   
 

 


